ODPOVĚDNOST
„30“
„PODNIKATELÉ“

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
si Vám dovoluje předložit dotazník

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI nastalé dne .........................
k pojištění odpovědnosti za škodu

1. Číslo pojistné smlouvy:
2. Pojištěný:
a) jméno, firma

c) osoba pověřená vyřízením (jméno, telefon)

b) adresa (včetně PSČ)

d) IČO

e) bankovní spojení

3. Poškozený
a) jméno, firma

c) osoba pověřená vyřízením (jméno, telefon)

b) adresa (včetně PSČ)

d) IČO / rodné číslo

e) bankovní spojení

f) – Je poškozený Vaším manželem?
ano ne
– Je Vaším příbuzným v řadě přímé?
ano ne
– Žije s Vámi ve společné domácnosti?
ano ne
– Je poškozený Vaším společníkem, resp. jeho manželem či příbuzným v řadě přímé nebo osobou
žijící s ním ve společné domácnosti?
ano ne

4. a) Jste většinovým vlastníkem podílů poškozené společnosti či jsou většinovými vlastníky podílů
poškozené společnosti Váš manžel, příbuzní v řadě přímé či osoby žijící s Vámi ve společné
domácnosti?
ano ne
b) Je většinovým vlastníkem podílů poškozené společnosti osoba, která vykonává činnost společně
s Vámi, resp. jsou většinovými vlastníky podílů poškozené společnosti manžel, příbuzní v řadě
přímé nebo osoby žijící s touto osobou ve společné domácnosti?
ano ne

T. č. 4822 100M 2/2000

5. Škoda:
a) Kdy ke škodě došlo - datum
b) Kde ke škodě došlo - místo
c) Kdo byl svědkem vzniklé škody
d) Jak ke škodě došlo (popis)

e) Pokud ke škodě došlo při přepravě, sdělte SPZ vozidla, kterým byla přeprava prováděna
6. Kdy jste se o vzniku škody dověděl?
7. Kdy poškozený uplatnil nárok na náhradu vzniklé škody?
8. Popis škody, její rozsah, odhad její výše

9. Byla škodní událost někým šetřena?
ano ne
Pokud ano, připojte doklad o výsledku tohoto šetření (např. protokol policie, máte-li jej k dispozici,
nebo alespoň sdělení o tom, které oddělení policie událost šetřilo a pod jakým číslem jednacím,
rozsudek soudu, záznam o úrazu, protokol o šetření komise organizace)
10. Domníváte se, že za vzniklou škodu odpovídáte?

ano ne

11. Domníváte se, že si škodu spoluzpůsobil poškozený?
Pokud ano, v čem tuto skutečnost spatřujete?

ano ne

12. Uhradil jste již poškozenému vzniklou škodu?
ano ne
Pokud ano, připojte doklad (např. příkaz k úhradě, stvrzenku o zaplacení v hotovosti)
13. Připojte doklady ke škodní události, které máte k dispozici (např. zápis o škodě, požadavek
poškozeného na náhradu škody, doklad o výši vzniklé škody - paragon o koupi věci, fakturu
za opravu, znalecký posudek, zprávu lékaře o výši bolestného, potvrzení mzdové účtárny
o ztrátě na výdělku)
Pojištěný prohlašuje, že na dotazy odpověděl pravdivě a úplně. Současně zmocňuje pojišťovnu, aby za něho
tuto škodní událost a všechny z ní vzniklé pojistné události s poškozeným projednala a, bude-li to v souladu
s právními předpisy, škodu za něj poškozenému uhradila.

V ..................................... dne ......................... 199 ....

.......................................................
Razítko a podpis pojištěného

Škodní událost þ.: _______________________________

P.O. Box 305
601 00 Brno

Potvrzení o ztrátČ na výdČlku

Pro potĜeby ýeské pojišĢovny a.s., která projednává náhradu škody za ztrátu na výdČlku, potvrzujeme
údaje o prĤmČrném výdČlku a ztrátČ na výdČlku našeho pracovníka (þlena).
1. PĜíjmení:____________________________Jméno: _____________________________Titul: __________
Datum narození: ____________________________Rodné þíslo:____________________________________
BydlištČ: _________________________________________________ PSý: __________________________
Datum nástupu do zamČstnání:
2. Úraz ze dne _________________(je) (není)* úrazem pracovním a poškozený (již byl) (bude) (nebude)*
odškodnČn naší organizací podle zákoníku práce
3. Je zaĜazen jako a odmČĖován (hodinovou) (úkolovou)* mČsíþní mzdou a má pracovní
dobu rozvrženou na (pČt dnĤ) (šest dnĤ) (nerovnomČrnČ nebo za ménČ než pČt dnĤ)* v týdnu
4. Délka rozhodného období – § 354 odst. 1 ZP:
a) KalendáĜní þtvrtletí pĜed vznikem škody

Od

do

b) Jiné rozhodné období – vznik pracovního pomČru v prĤbČhu pĜedchozího kalendáĜního þtvrtletí –
§ 354 odst. 3 ZP, § 360 ZP
Od
do
c) Poškozený neodpracoval potĜebný poþet dnĤ v rozhodném období (alespoĖ 21 dnĤ) a vychází se
proto z pravdČpodobného výdČlku – § 355 ZP
ANO / NE*
Pozn.: Bod 4b) nebo 4c) se vyplĖuje pouze, nepĜichází-li v úvahu bod 4a).

5. Odpracovaná doba v rozhodném období (vþetnČ práce pĜes þas) + poþet hodin (dnĤ) placených
svátkĤ u pracovníkĤ odmČĖovaných mČsíþní mzdou, jestliže se za nČ mČsíþní mzda nekrátí.
a) v hodinách

b) ve dnech

Celkem
VyplĖuje se pouze sloupec a) nebo b)

VýdČlek v rozhodném období
Hrubá mzda nebo plat zúþtované k výplatČ (vþetnČ všech odmČn, prémií, podílĤ na zisku, pĜíplatkĤ za práci
pĜes þas apod.) – § 353 ZP
Období

8. Hrubá mzda celkem souþet položky 6 a 7 Kþ

* nehodící se škrtnČte

6. Hrubá mzda zaúþtovaná
v rozhodném období bez mzdy
uvedené v odstavci 7.

7. PomČrná þást mzdy uplatĖovaná za
delší než þtvrtletní období
(pĤlroþní, roþní odmČny, nebo pĤlroþní
podíly na zisku apod.),
která pĜipadá na þtvrtletí – § 358 ZP

9. PrĤmČrná hrubá hodinová mzda – (Ĝ. 8 : Ĝ. 5a)

______________Kþ

10. PrĤmČrná denní hrubá mzda – (Ĝ. 8 : Ĝ. 5b)
a) Ĝ. 9 x prĤmČrný poþet pracovních hodin
b) Ĝ. 8 : Ĝ. 5b

______________Kþ
______________Kþ
______________Kþ

11. PrĤmČrná mČsíþní hrubá mzda – Ĝ. 9 x týdenní pracovní doba zamČstnance
x koeficient 4,348
______________Kþ
DoplĖuje se pouze pro pĜípad náhrady ztráty na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti.
12. Hrubý pravdČpodobný výdČlek
a) denní hrubý pravdČpodobný výdČlek
______________Kþ
DoplĖuje se pouze pro pĜípad náhrady ztráty na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti.
b) mČsíþní hrubý pravdČpodobný výdČlek
______________Kþ
Dávky nemocenského pojištČní
13. Poškozený byl neschopen práce od

do

14. Celkový poþet kalendáĜních dnĤ neschopnosti k práci:

______________

15. Na náhradČ mzdy bylo vyplaceno (za 4.-14. den, hrazeno zamČstnavatelem) ______________Kþ
16. Na nemocenských dávkách bylo vyplaceno OSSZ

______________Kþ

17. Dávky nemocenského pojištČní (nebyly) (byly)* kráceny z tČchto dĤvodĤ: _________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Srážka þiní _____________________ %, tj.
______________Kþ

I. PĜedpokládaný hrubý výdČlek (Ĝ. 10 x poþet
pracovních dnĤ v pracovní neschopnosti)
Kþ

II. Nemocenské dávky (Ĝ. 15 + Ĝ. 16)

Ztráty na výdČlku (I mínus II)
Kþ

V ___________________________dne_______________________________

Za správnost údajĤ odpovídá
Podpis a razítko
Jméno a pĜíjmení
(hĤlkovým písmem nebo strojem)

ýeská pojišĢovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ýeská republika, Iý 45272956, DIý CZ699001273, zapsaná v obchodním
rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Kþ

Hodnocení bolestného
vypracované v souladu s přílohami k vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění (dále jen „vyhláška“), na
základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
1. Pojistná událost č.

2. Úraz ze dne

3. Zraněný
Příjmení

Datum narození

Jméno, titul

/

Rodné číslo

Bydliště

PSČ

Povolání

4. Vstoupil do léčení dne

5. Práce neschopen od

do

Léčení skončeno dne

6. Příčina úrazu podle udání zraněného
7. Souhlas zraněného
Souhlasím s tím, aby za účelem vyřizování pojistné události Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1464 (dále jen „ČP“), zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti
související s pojišťovací a zajištovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou.
Poskytnuté údaje bude zpracovávat ČP nebo zpracovatel registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 16 zákona.
Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu ustanovení § 11 zákona řádně informován/a o zpracování mých osobních údajů, svých právech a o povinnostech zpracovatelů údajů.
V případě, že si poškození zdraví vyžádalo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, tvoří přílohu posudku fotokopie propouštěcí zprávy, o niž poškozený tímto v souladu s ust. § 67 b odst.12
zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu žádá.
V

dne

Podpis zraněného
8. Hodnocení (bodové hodnocení bolesti se provádí dle ust. § 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky, jakmile je možno považovat zdravotní stav poškozeného za ustálený). Pokud lze škodu na zdraví
hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového
ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu. Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 1 a 3 vyhlášky, použije se
bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.
Poř. č.

Kód

Klasifikace poškození zdraví

Počet bodů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkem

T. č. 4190

9. Vyžadovala škoda na zdraví náročný způsob léčení?

ANO

NE

Náročným způsobem léčení se dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky rozumí zejména infekce rány prodlužující léčení.
10. Vyžadovala škoda na zdraví mimořádně náročný způsob léčení?

ANO

NE

Mimořádně náročným způsobem léčení se dle § 6 odst.1 písm. b) vyhlášky rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu.
11. Zvýšení celkové částky bodového ohodnocení (viz bod 8.)

o

%

tj.

Kč

Bodové ohodnocení stanovené dle přílohy č. 1 a 3 vyhlášky se v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky zvýší nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení, vyžadovala-li škoda
na zdraví náročný způsob léčení; vyžadovala-li mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení, nejvýše však na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení.
Celkem

Kč

12. Postup hodnocení, odůvodnění zvýšení bodového ohodnocení (V lékařském posudku se dle § 8 odst. 5 uvádějí postupy posuzujícího lékaře, kterými dospěl k závěru svého
hodnocení, a dále odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách vyhlášky.)

13. Byl zraněný před úrazem zdráv?

ANO

NE

14. Jakou chorobou trpěl?

15. Měl předchozí stav vliv na vznik úrazu? ANO

16. Stal se úraz v opilosti?

ANO

NE

NE

Měl předchozí stav vliv na následky úrazu? ANO

NE

(uveďte promile alkoholu)

17. Lze předpokládat, že úraz zanechá trvalé následky?

ANO

NE

Uveďte jaké.

18. Vyhotoveno
V

dne

Jmenovka a podpis lékaře, který posudek zpracoval
Nevyplňujte, určeno pro záznamy pojišťovny

Podpis vedoucího a razítko zdravotnického zařízení, které posudek vydává

Hodnocení ztížení
společenského uplatnění
vypracované v souladu s přílohami k vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění (dále jen „vyhláška“), na
základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
1. Pojistná událost č.

2. Úraz ze dne

3. Zraněný
Příjmení

Datum narození

Jméno, titul

/

Rodné číslo

Bydliště

PSČ

Povolání
4. Souhlas zraněného
Souhlasím s tím, aby za účelem vyřizování pojistné události Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1464 (dále jen „ČP“), zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti
související s pojišťovací a zajištovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou.
Poskytnuté údaje bude zpracovávat ČP nebo zpracovatel registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 16 zákona.
Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu ustanovení § 11 zákona řádně informován/a o zpracování mých osobních údajů, svých právech a o povinnostech zpracovatelů údajů.
V případě, že si poškození zdraví vyžádalo hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, tvoří přílohu posudku fotokopie propouštěcí zprávy, o niž poškozený tímto v souladu s ust. § 67 b odst.12
zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu žádá.
V

dne

Podpis zraněného
5. Hodnocení (Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí dle ust. § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky, až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví.) Pokud lze škodu na
zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách č. 2 a 4 vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí
součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.
Poř. č.

Kód

Klasifikace poškození zdraví

Počet bodů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkem

6. Vedla škoda ke zvlášť těžkým následkům?

ANO

NE

Zvlášť těžkým následkem škody na zdraví se dle ust. § 6 odst 1 písm.c) vyhlášky rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují
další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.
7. Zvýšení celkové částky bodového ohodnocení (viz bod 5.)

o

%

tj.

Kč

Bodové ohodnocení škody na zdraví stanovené dle přílohy č. 2 a 4 vyhlášky se v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm c) vyhlášky zvýší nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení, vedla-li
škoda na zdraví ke zvlášť těžkým následkům.
Celkem
Kč

T. č. 4191

8. Postup hodnocení, odůvodnění zvýšení bodového ohodnocení (V lékařském posudku se dle § 8 odst. 5 uvádějí postupy posuzujícího lékaře, kterými dospěl k závěru svého
hodnocení, a dále odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách vyhlášky.)

9. Vyhotoveno
V

dne

Jmenovka a podpis lékaře, který posudek zpracoval
Nevyplňujte, určeno pro záznamy pojišťovny

Podpis vedoucího a razítko zdravotnického zařízení, které posudek vydává

