
HLÁŠENÍ VZNIKU ŠKODY  
 

POSTUP 



 HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ 
Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo Generali Pojišťovně  

na telefonní linku  844 188 188 (bez předchozího hlášení ČRDM). 

 
Pojištěný bude pracovníkem na telefonní lince informován o dalším  
postupu. 
 
 
  
Informace najdete též na stránkách Generali Pojišťovny www.generali.cz.  

Pojištěný vyplní formulář Hlášení vzniku škody. 
 
Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěného 
sdružení a podpisem statutárního zástupce pojištěného sdružení. 
Bez předložení těchto dokladů pojišťovna neposkytne pojistné plnění! 

http://www.generali.cz/
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf


 VZOR TISKOPISU 
 

http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf


Tiskopis je k dispozici na: 

www.crdm.cz  

www.generali.cz  

pobočkách Generali Pojišťovny 

Pojištění 

ke stažení 

 VZOR TISKOPISU 
 

http://www.crdm.cz/
http://www.crdm.cz/
http://www.generali.cz/
http://www.generali.cz/
http://www.crdm.cz/download/pojisteni/2013/hlaseni-vzniku-skody.pdf
http://www.generali.cz/soubory/7VJDJK/99.70.20.12 02-11 v02.pdf


JAK TISKOPIS VYPLNIT: 
 
 

Pojištěný 

Jméno: vyplnit jméno pojištěné osoby, která způsobila  
škodu 

Číslo pojistné 
smlouvy: 
 

Adresa: 

obecná odpovědnost a nemajetková újma -  2928 408 448  
odpovědnost zaměstnance - 2928 408 455 

bydliště pojištěné osoby 

r. č. nebo datum narození pojištěné osoby Rodné číslo/IČ: 

Kontaktní osoba: vyplnit jméno kontaktní osoby 

Email: 
 

uvést email kontaktní osoby 



Pojistník 

vyplnit telefon organizace 

vyplnit sídlo organizace, která nechala pojistit výše 
uvedenou osobu – pojištěného 

vyplnit název organizace, která nechala pojistit výše 
uvedenou osobu – pojištěného  

JAK TISKOPIS VYPLNIT: 

Adresa: 

Telefon: 

vyplnit kontaktní email organizace 

vyplnit kontaktní osobu organizace 

Rodné číslo/IČ: 
vyplnit IČ organizace, která nechala pojistit 
výše uvedenou osobu – pojištěného 

Kontaktní osoba: 

Email: 

Jméno: 



JAK TISKOPIS VYPLNIT: 

Poškozený 

Jméno: vyplnit osoby, které byla způsobena škoda 

Plátce DPH: 
 

Adresa: 

zaškrtnout, zda je, nebo není poškozený plátcem DPH 

bydliště poškozeného 

r. č. nebo datum narození poškozeného Rodné číslo/IČ: 

Kontaktní osoba: vyplnit jméno kontaktní osoby 

Email: 
 

uvést email kontaktní osoby 

Číslo účtu: uvést účet, na který bude poslána platba 



JAK TISKOPIS VYPLNIT: 

Údaje o škodě 

Datum vzniku škody: vyplnit datum, kdy došlo ke škodě 

Hodina vzniku škody: 
 

Datum škodné události: 

vyplnit hodinu, kdy došlo ke škodě 

vyplnit datum, kdy vznikla škoda 

vyplnit konkrétní místo, kde ke škodě došlo 
(např. Plzeňská 111, Praha 5) Místo vzniku škody: 

Nárok uplatněný poškozeným: 
vyplnit datum, kdy poškozený  
uplatňuje nárok na odškodnění 

Ve výši: 
 

uvést částku, na kterou poškozený uplatňuje nárok 



JAK TISKOPIS VYPLNIT: 

Údaje o škodě 

Kdo škodu způsobil: uvést konkrétní osoby, které škodu způsobily  
a pojištěného jako jejich dozor (seznam přílohou) 

Byl na něm uplatněn 
nárok ve výši: 
 

Stručný popis škodního děje: 

zaškrtnout ano a doplňte částku, na kterou  
poškozený uplatňuje nárok 

stručně popsat, jak ke škodě došlo 
(např.: Při míčové hře na hřišti 
 v ul. Plzeňská začalo jedno družstvo  
s tréninkem již před vstupem na hřiště 
a míč rozbil okno sousední budovy  
ve vlastnictví poškozeného.) 

vyplnit, z jakého důvodu ke škodě došlo 
(např. nepozornost při hře s míčem) Příčina vzniku škody: 



JAK TISKOPIS VYPLNIT: 

Rozsah škody 

zaškrtnout příslušné kolonky, zda došlo ke škodě na zdraví, věci 
či k jiné majetkové újmě a doplnit příslušné kolonky s popisem 

Potvrzení o výši příjmu pojištěného 

vyplnit jen při hlášení vzniku škody z pojištění odpovědnosti za škodu  
způsobenou při výkonu zaměstnání 



 ADRESA, KAM POSLAT TISKOPIS: 

Zhotovte si alespoň 2 kopie první strany tiskopisu (jednu pro 
sebe a druhou kopii zašlete na ústředí své organizace). 
 

Generali Pojišťovna a.s.  
Likvidace PU 
Bělehradská 132  
120 84  Praha 2  



DOTAZY? 

 V případě dalších dotazů, 
         kontaktujte, prosím, kancelář ČRDM: 

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné nám. 24 
116 47  Praha 1 
 

tel.: + 420 234 621 209 
fax.: + 420 234 621 541 
e-mail: sekretariat@crdm.cz 
 
 

formuláře ke stažení: www.crdm.cz/pojisteni/ 

Pojistné smlouvy a metodika pojištění jsou k dispozici 
na webových stránkách ČRDM www.crdm.cz.  

mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
mailto:sekretariat@crdm.cz
http://www.crdm.cz/pojisteni/
http://www.crdm.cz/

