:

Záznam o dopravní nehodì
1. Datum nehody

Èas

2. Místo (stát, mìsto, ulice, è.p., kilometrovník...)

3. Zranìní (vè. lehkého)
ne

4. Vìcná škoda na jiných
pøedmìtech
vozidlech než A a B
ne
ano
ne
ano

5. Svìdci: jména, adresy, tel.:

12. Okolnosti nehody

Vozidlo A

Vozidlo B

K upøesnìní nákresu oznaète
køížkem odpovídající políèka

6. Pojistník / Pojištìný (dle dokladu o pojištìní)

6. Pojistník / Pojištìný (dle dokladu o pojištìní)

*nehodící se škrtne

Vozidlo:

Pøíjmení

Pøíjmení

Jméno

Jméno

Adresa
PSÈ

ano

Stát

1

*parkovalo / stálo

1

Adresa

2

*vyjíždìlo z parkovištì
/ otevøené dveøe

2

PSÈ

zaparkovávalo

3

Tel. /e-mail
3

7. Vozidlo
MOTOROVÉ VOZIDLO

PØÍPOJNÉ VOZIDLO

Tovární znaèka, typ
Registraèní znaèka

Registraèní znaèka

Stát registrace

Stát registrace

4

vyjíždìlo z parkovištì,
4
soukromého pozemku, polní cesty

5

vjíždìlo na parkovištì,
5
soukromý pozemek, polní cestu

6

vjíždìlo na kruhový objezd

6

7

jelo po kruhovém objezdu

7

Název
Èíslo pojistné smlouvy
Doklad o pojištìní nebo zelená karta platná
od:
do:
Poboèka (obch. zastoupení nebo makléø)
Název
Adresa
Stát
Tel. /e-mail
ano

MOTOROVÉ VOZIDLO

ne

9. Øidiè (dle øidièského prùkazu)
Pøíjmení
Jméno
Datum narození
Stát
Tel. /e-mail
Èíslo øidièského prùkazu
Skupina (A, B, ..)
Platnost øidièského prùkazu do

10. Oznaète šipkou body vzájemného støetu

Registraèní znaèka

Registraèní znaèka

Stát registrace

Stát registrace

8. Pojistitel (dle dokladu o pojištìní)
Název

jelo soubìžnì v jiném
jízdním pruhu

9

10

mìnilo jízdní pruh

10

11

pøedjíždìlo

11

12

odboèovalo vpravo

12

13

odboèovalo vlevo

13

14

couvalo

14

15

vjelo do protismìru

15

Tel. /e-mail

16

pøijíždìlo zprava
(na køižovatce)

16

Je vozidlo pojištìno havarijnì?

17

nerespektovalo pøednost
v jízdì, nebo
èervenou na semaforu

17

Èíslo pojistné smlouvy
Èíslo zelené karty
Doklad o pojištìní nebo zelená karta platná
od:
do:
Poboèka (obch. zastoupení nebo makléø)
Název
Adresa
Stát
ano

ne

9. Øidiè (dle øidièského prùkazu)
Pøíjmení
Jméno
Datum narození

udejte poèet
oznaèených políèek

Adresa

PØÍPOJNÉ VOZIDLO

Tovární znaèka, typ

9

Èíslo zelené karty

Je vozidlo pojištìno havarijnì?

7. Vozidlo

8 najelo zezadu pøi jízdì stejným 8
pruhem ve stejném pruhu

8. Pojistitel (dle dokladu o pojištìní)

Stát

Tel. /e-mail

Adresa
Stát

Nezbytné podepsat obìma øidièi.
Není pøiznáním odpovìdnosti, slouží
k dokumentaci dat a okolností nehody
za úèelem rychlejšího vyøízení náhrady škody.

13. Nákres nehody v okamžiku støetu
Oznaète: 1. smìr jízdních pruhù, 2. smìr jízdy
vozidel A a B, 3. jejich postavení v okamžiku
støetu, 4. dopravní znaèky, 5. jména ulic

Tel. /e-mail
Èíslo øidièského prùkazu
Skupina (A, B, ..)
Platnost øidièského prùkazu do

10. Oznaète šipkou body vzájemného støetu

11. Viditelná poškození

11. Viditelná poškození

14. Poznámky

14. Poznámky

15. Podpisy øidièù
A

B

Po podpisu a oddìlení listù již nelze údaje mìnit.

