Klientská linka:
542 100 400

Home Credit a. s.,
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika,
IČ: 26978636, zapsaná v oddíle B, vložka 4401
OR vedeného Krajským soudem v Brně
www.homecredit.cz

(po–pá 8–18 h)

OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
1. ČÍSLO ÚVĚROVÉ SMLOUVY
2. DATUM POJISTNÉ UDÁLOSTI
3. KLIENT
4. ČÍSLO POJISTNÉ UDÁLOSTI
5. ZNAČKA A TYP VOZIDLA
6. SPZ VOZIDLA
7. DŮVOD LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

havarijní pojištění

zákonné pojištění viníka nehody

8. DRUH POJISTNÉ UDÁLOSTI

BĚŽNÁ HAVÁRIE

ODCIZENÍ ČÁSTI VOZIDLA

TOTÁLNÍ ŠKODA

ODCIZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

9. ORIENTAČNÍ VÝŠE ŠKODY
POJIŠŤOVNA

Kč

(uveďte vždy celou adresu pojišťovny, která likviduje pojistnou událost)

10. NÁZEV POJIŠŤOVNY
11. ULICE, ČÍSLO
12. MĚSTO

13. PSČ

14. JMÉNO LIKVIDÁTORA
15. TELEFON
Klient tímto žádá pojišťovnu o uvolnění vinkulace pojistného plnění z uvedené pojistné události v případě, že pojistné plnění bude zasláno
na účet společnosti Home Credit a. s. Klient souhlasí se zasláním finančních prostředků z vyúčtování této pojistné události na účet uvedený
v úvěrové smlouvě.
O uvolnění vinkulace je možné požádat při splnění následujících podmínek:
1. Klient má řádně uhrazené všechny splátky úvěru, včetně případných úroků z prodlení splatných k datu této žádosti.
2. Klient doložil pojišťovně faktury za provedenou opravu vozidla v servisu.
Společnost Home Credit a. s. nesouhlasí s likvidacemi pojistných událostí rozpočtem!
16. ŽÁDÁM O ZASLÁNÍ FORMULÁřE UVOLNěNÍ VINKULACE POJISTNÉHO PLNěNÍ:
NA ADRESU
DO POJIŠŤOVNY
17. POZNÁMKY
18. DATUM
19.	podpis a razítko

Vyplněný formulář zašlete na adresu Home Credit a. s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno nebo e-mailem na adresu: autoklient@homecredit.cz.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na čísle uvedeném v záhlaví formuláře.

Jak postupovat v případě pojistné události (dále jen PU) na vozidle:
1. Pojistnou událost vždy oznamte orgánům Policie České republiky (PČR), v zahraničí PU šetří místní policie.
2. Hradí-li škodu na vozidle pojišťovna, vozidlo se nesmí začít opravovat dřív, dokud likvidátor z příslušné pojišťovny
neprovede obhlídku poškozeného vozidla. Společnost Home Credit a. s. nesouhlasí s likvidacemi pojistných událostí
rozpočtem!
3. Oznamte pojistnou událost v pojišťovně, která ji bude likvidovat: Pokud jste dopravní nehodu zavinil/a (poškození,
totální škoda) nebo došlo-li k odcizení vozidla nebo jeho části, k poškození vozidla živelnou událostí či vandalismem,
bude škoda likvidovaná z Vašeho havarijního pojištění. Máte-li havarijní pojištění sjednáno v rámci úvěrové/leasingové
smlouvy, informaci o tom, ve které pojišťovně a s jakou spoluúčastí máte vozidlo pojištěno a jaké je číslo pojistné
smlouvy, najdete v úvěrové/leasingové smlouvě.
Způsobil-li dopravní nehodu jiný účastník dopravního provozu, bude škoda likvidovaná z jeho zákonného pojištění.
Pojistnou událost nahlaste v pojišťovně, ve které má viník dopravní nehody uzavřeno zákonné pojištění.
4. Vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“ zašlete na adresu Home Credit a. s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno,
tel.: 542 100 400.
5. Po zaslání formuláře „Oznámení pojistné události“ společnosti Home Credit a. s., obdržíte souhlas s uvolněním
vinkulace pojistného plnění. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění jako náhradu za opravu přímo Vám nebo příslušnému
servisu. Uvolnění vinkulace je podmíněno uhrazením všech splátek úvěru a případných penalizačních faktur na účet
společnosti Home Credit a. s.
6. Uvolnění vinkulace není možné v případě odcizení vozidla či totální škody. V těchto případech bude úvěrová/leasingová
smlouva ukončena a pojistné plnění vyplaceno na účet Home Credit a. s. po obdržení písemného potvrzení o totální
škodě od pojišťovny, resp. po obdržení Usnesení od PČR. Následně Home Credit a. s. vyčíslí celkovou pohledávku,
na jejíž úhradu bude použito přijaté pojistné plnění.
7. Pojišťovna poskytne pojistné plnění snížené o spoluúčast. Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na úhradě pojistné
události. Pokud máte spoluúčast např. 10%, minimálně 10 000 Kč, a škoda na vozidle je 60 000 Kč, znamená to,
že pojišťovna uhradí částku 50 000 Kč a 10 000 Kč uhradíte Vy. Pokud bude škoda na vozidle 200 000 Kč, uhradíte
částku 20 000 Kč (tj. 10 %) a pojišťovna zbývajících 180 000 Kč.
8. V žádném případě nepřestávejte hradit splátky úvěru/leasingu. Všechny dlužné splátky a vzniklá penále by Vám byli
odečteny z plnění pojišťovny.

