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PRIJAVA ŠKODE
pri nezgodah in kazenskih postopkih v zvezi z motornim vozilom

PODATKI O VOZILU:
(označiti s križcem)
VRSTA VOZILA:

ARAG-POGODBA ŠT.:
Ime in priimek
zavarovalca:

Motorno kolo,
kolo z motorjem,
skiro

Telefon:

O
LASTNIK REG.
DOVOLJENJA:

Naslov:
osebno vozilo,
kombi

O

O

zavarovalec

tovornjak do 3,5 t

O

O

zakonec
zavarovalca

tovornjak nad 3,5 t

O

O

mladoleten
otrok
zavarovalca

Štev. police:

ostalo

O

O

druga oseba

DATUM DOGODKA:

Oznaka reg. tablice:

ALI OBSTAJA PRI DRUGEM ZAVAROVATELJU
PRAVNE ZAŠČITE KRITJE? (npr. ali ima voznik sam
že zavarovanje pravne zaščite?)
da ne
Zavarovatelj:

Znotraj države

da ne

štev. šasije:

Kraj:

AOZ pri:

Če v tujini;
v kateri državi?

štev. police:

Ali je imel voznik v trenutku pripetljaja veljavno
vozniško dovoljenje?
da ne

Kasko zavarovanje
motornega vozila pri:
štev. police:

Ali je voznik uporabil vozilo z dovoljenjem
lastnika?
da ne

Pravno zaščito želi:

___________________________________________________
(Ime in priimek ter naslov, če gre za drugo osebo kot je zgoraj navedeno)

V kakšnem razmerju je do zavarovalca (zakonec, mladoletni otrok, polnoletni otrok, uslužbenec, itd.)?

Kratek opis dogodka:

(prostor za podroben opis/skica na hrbtni strani)

Je bil kdo poškodovan? _________ Kdo?___________________________________________________________________
Priče? _______________________________________________________________________________________________

Podatki o soudeležencu nesreče:
Ime in priimek:__________________________________ Oznaka registrske tablice: _________________________________
Naslov: ______________________________________ AOZ pri ____________________ Štev. police: __________________

Odškodninska pravna zaščita zaradi:
(Priložite dokazila!)
O stroškov popravila
O manjvrednost vozila (leto izdelave)
O izposojenega vozila

O izgubljenega zaslužka
O odškodnine za bolečine
O poškodovanih oblačil

O _____________________
O _____________________
O _____________________

Kazenska pravna zaščita:
O
O
O
O

Kazenska odredba/obtožnica proti osebi, ki želi pravno zaščito, ni predložena
Priložena kazenska odredba/obtožnica je bila vročena dne, ______________
Pritožba je bila vložena dne, _______________ Upoštevati rok!
Glede na obsežne pravne posledice kazenske odredbe želim pravni nasvet odvetnika, ki ga določi ARAG d.d., o smotrnosti
vlaganja pritožbe.

O Želim da me zastopa odvetnik iz kraja, kjer je sedež pristojnega organa ali sodišča
POZOR!!!
PREDEN SE OBRNETE NA ODVETNIKA JE POTREBNO PRI ARAG D.D. PRIDOBITI POTRDITEV
O KRITJU!

Prosimo Vas, da upoštevate, da je v primeru vinjenosti, zavračanja alko testa ali pobega, zavarovatelj prost
dajatvenih obveznosti!

_________________________________

_______________________________

Kraj, datum

Podpis zavarovalca ali sodelavca

