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KOD;NAZEV
5400;ABN AMRO Bank N.V.
6900;Agrobanka a.s. Praha pobočka
7950;AR stavební spořitelna a.s.
2020;Bank of Tokyo-Mitsubishi
1300;Banka Bohemia a.s. Praha
7900;Banka Bohemia a.s. Praha pobočka
4000;BAWAG Bank CZ a.s.
2600;Citibank a.s. Praha
6200;Commerzbank AG
7600;COOP banka a.s. pobočka Bratislava
5000;Credit Lyonnais Bank Praha a.s.
8090;Česká exportní banka, a.s.
710;Česká národní banka
730;Česká národní banka - zúčtovací
800;Česká spořitelna a.s.
2100;Českomoravská hypoteční banka a.s.
7960;Českomoravská stavební spořitelna
4300;Českomoravská záruční a rozv.
300;Československá obchodní banka a.s.
7910;Deutsche Bank A.G. pobočka Praha
4800;Devín banka a.s.
2400;Ebanka, a. s.
7400;Ekoagrobanka a.s. Ustí n.L.
2010;FIO, družstevní záložna
6300;Fortis bank SA/NV, pobočka ČR
600;GE Money Bank, a.s.
8150;HSBC Bank plc - pobočka Praha
2700;HVB Bank Czech Republic, a.s.
8070;HYPO Stavební spořitelna
6100;IC banka a.s. Praha
7800;Interbanka a.s. Praha pobočka
7300;Internationale Nederlanden Bank
3500;Internationale Nederlanden Bank
520;Investičná a rozvojová banka a.s.
4900;Istrobanka a.s.
100;Komerční banka a.s.
6600;Konsolidačná banka s.p.ú.
3300;Konsolidační banka Praha
1700;Kreditní a průmyslová banka a.s.
720;Národná banka Slovenska
1030;Národná banka Slovenska-zúčtovací
5800;Podnikatelská banka a.s. Praha
1400;Poštovní banka a.s. Praha
4200;Priemyselná banka a.s. Košice
5600;Prvá komunálná banka a.s.
5900;Prvá stavebná sporitelňa a.s.
5300;První slezská banka a.s.
8030;Raiffeisen Bank
5500;Raiffeisen Landesbank
6000;Royal banka CS a.s.
4700;Slovenská kreditná banka a.s.
8040;Sparkasse Muhlviertel - West
7930;Stavebná ąporitelňa VUB-Wüstenrot
8060;Stavební spořitelna Jindřichův Hradec
1100;Tatra banka a.s.
6400;Universal banka a.s. Ustí n.L.
5700;Velkomoravská banka a.s. Hodonín
6800;VOLKSBANK Brno
7990;Všeobecná stavební spořitelna KB a.s.
6700;Všeobecná úverová banka a.s.
7940;Waldviertler Sparkasse von 1842
7970;Wűstenrot - stavební spořitelna
7980;Wüstenrot hypoteční banka a. s.
400;Živnostenská banka a.s.
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Podpis pracovníka, datum:
Jméno a služební číslo pracovníka, který oznámení přijal:
Oznámení škodní události
POJIŠTĚNÝ
Číslo pojistné smlouvy:
Rodné číslo:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
/
IČ:
Název firmy:
Adresa bydliště
PSČ:
Ulice (místo), č.p.:
Obec - dodací pošta:
Korespondenční adresa
PSČ:
Obec - dodací pošta:
Ulice (místo), č.p.:
Plátce DPH:
E-mail, jiný kontakt:
Telefon:
Osoba pověřená jednáním s pojistitelem:
ÚDAJE O ŠKODĚ
Kdy škoda vznikla (den, měsíc, rok, hodina, časový interval)?
Adresa místa vzniku škody
PSČ:
Ulice (místo), č.p.:
Obec - dodací pošta:
Doplňující údaje o místu vzniku škody:
Příčina vzniku škody - podrobný popis:
Odpovídá někdo za škodu?
Kdo:
Byla událost někdy šetřena
(policií, hasiči)?
Adresa a č.j.:
Svědci:
Svědek č.1
Rodné číslo:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
/
Ulice (místo), č.p.:
E-mail, jiný kontakt:
Obec - dodací pošta:
PSČ:
Telefon:
POŠKOZENÝ
Plátce DPH:
E-mail, jiný kontakt:
Telefon:
Osoba pověřená jednáním s pojistitelem:
Je poškozený Vaším manželem, sourozencem nebo příbuzným 
v řadě přímé?
Žil jste s poškozeným v době vzniku škodné události
ve  společné domácnosti?
Je poškozený Vaším společníkem, osobou společníku blízkou
nebo osobou, která  s ním žije ve společné domácnosti?
Uplatnil proti Vám poškozený nárok na náhradu škody?
Považujete nárok na náhradu škody
za oprávněný?
Pokud ano, uveďte datum kdy:
Je poškozený právnickou osobou, se kterou jste Vy nebo osoby 
Vám blízké majetkově propojeni?
Rodné číslo:
Příjmení:
Jméno:
Titul:
/
IČ:
Název firmy:
Adresa bydliště
PSČ:
Ulice (místo), č.p.:
Obec - dodací pošta:
Korespondenční adresa
PSČ:
Obec - dodací pošta:
Ulice (místo), č.p.:
ROZSAH ŠKODY
Pol. č.
Popis poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí
Počet
kusů
Cena celkem (Kč)
Stáří
(roky)
Odhad rozsahu
poškození (%)
Výše škody celkem (Kč)
Škoda celkem:
Kč
Byly poškozeny cizí věci?
Je poškozená, zničená nebo odcizená věc předmětem zástavy
nebo vinkulace?
Bude nebo byl uplatněn nárok na pojistné plnění 
u jiného pojistitele?
Pokud ano, u kterého?
Došlo ke škodě na movitých  věcech, které jsou převzaté 
za účelem provedení objednané činnosti?
Došlo ke škodě na movitých  věcech, které jsou pojištěným
oprávněně užívané?
ÚDAJE O POJISTNÉM PLNĚNÍ
Pojistné plnění má být zasláno
a) na účet
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Kód banky:
Specifický symbol:
b) poštovní poukázkou na adresu
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Ulice (místo), č.p.:
Obec - dodací pošta:
PSČ:
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou správné a odpovídají skutečnosti.
Datum:
Podpis
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