ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Dunaj,
ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji,
Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče

IZPOLNI ZAVAROVALNICA
Prijava škode:
Škoda št.:
Polica št.:

PRIJAVA ŠKODE ZARADI VLOMA ALI ROPA
Zavarovanec:
Naslov:
Telefon in kontaktna oseba:
Kraj škode:

Občina:

1. Katerega dne in ob kateri uri je bil izvršen vlom ali rop?
2. Kdo ga je prvi odkril in kdaj?
3. Po kateri postavki police so zavarovane stvari, odnešene ob vlomu
ali ropu?
4. V kateri prostor je bilo vlomljeno
(stanovanje, podstrešje, klet, trgovino, izložbo, skladišče, ipd.)?
5. Kako je vlomilec prišel v zgradbo in v zavarovani prostor?
6. Ali so vidni sledovi nasilnega vloma in kakšni so?
7. Če je bilo vlomljeno v zavarovano hranišče
(omara, kaseta, blagajna), kako je bilo vlomljeno in kakšni so sledovi odpiranja?
8. Ali so bila vrata in okna zgradbe, v kateri so bile zavarovane stvari
(stanovanja, kleti, podstrešja, trgovine, izložbe itd.) pred vlomom odprta ali zaprta?
9. Ali je bilo zavarovano hranišče
(omara, kaseta, blagajna itd.) pred vlomom odprto ali zaklenjeno?
Kje so bili ključi?
10. Kdaj je bila podana obvezna prijava o izvršenem vlomu ali ropu
organom za notranje zadeve (policiji)?
11. Kdaj in katera policija je opravila ogled?
Ali je kdo osumljen?
12. Ali so bili prostori, v katere je bilo vlomljeno, ob vlomu naseljeni
ali nenaseljeni? Če so bili nenaseljeni, od kdaj?
13. Kolikšna je vrednost preostalih stvari, ki ob vlomu ali ropu niso
bile odtujene?
14. Ali so zaradi vloma poškodovani deli zgradbe in v kakšnem obsegu?
15. Želim, da se zavarovalnina nakaže na TRR št. ______________________________________________________________________________________________________
Imetnik: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pri banki: _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ekspozitura: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Izjavljam, da sem/nisem davčni zavezanec
Uveljavljam lahko vstopni davek v višini

Prijava skode zaradi vloma ali ropa
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SEZNAM ODTUJENIH STVARI OB VLOMU ALI ROPU
Opis posameznih stvari

Opombe:

1.
2.
3.
4.

Količina

Nabavna vrednost (€)

Leto
nabave

Amortizacija
(%)

Dejanska vrednost (€)

Nabavna vrednost stvari, odtujene ob vlomu ali ropu, je njena sedanja cena za tako ali podobno novo stvar.
Odstotek amortizacije določi zavarovalnica.
Dejansko vrednost stvari, odtujene ob vlomu ali ropu, izračuna zavarovalnica, zavarovanec pa lahko navede svoj predlog.
Če je ob vlomu ali ropu odtujenih več stvari, kot jih je možno vpisati v zgornji seznam, se k tej prijavi priloži še dodaten seznam.

Podpisani izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da sem na vsa vprašanja resnično odgovoril.

								

V _____________________________, dne ____________________________________
								

Zavarovanec:

__________________________________
(podpis pooblaščene osebe in žig)

Policijska postaja___________________________________________ potrjuje prijavo vloma oz. ropa in vsebinsko istovetnost seznama
odtujenih stvari.

Zadeva odstopljena_________________________________		
V _____________________________, dne ____________________________________
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pod št. ______________________________
__________________________________
(Žig, podpis)

Prijava skode zaradi vloma ali ropa

