
Evropská zpráva o nehodě Potvrzení o dluhu, ale reprodukce havárie pro rychlejší 
likvidaci pojistných událostí.

Chcete-li být dokončena oběma řidiči

1. Nehody 2. Místo (obec, ulice, č.p. or milník) 3. Zranění? (Příliš snadné)

       ne           ano

4. Ostatní škody na majetku na 
vozidlech A a B         
      ne               ano

6. Pojistníci
(Viz motorového vozidla osvědčení / zelená karta)

Příjmení:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Tam je nárok na odpočet?

    ne                 ano

7. Vozidlo
Značka, typ:

Registrační značka

8. Pojišťovatel

Číslo smlouvy

Zprostředkovatel:

Číslo zelené karty

Doklad o pojištění    platí do:
nebo zelená karta
Je věcná škoda na vozidle na základě smlouvy pojištěna?

        ne                ano

9. Řidič

Příjmení:

Jméno:

Adresa:

Řidičský průkaz ne.:

Skupina                                        vydal:

platí ob:            do:
(Pro autobusy, taxi, atd.)

5. Svědek (jméno, adresa, telefon, vězni z A a B poukázat)

10. Označte původní 
místo nárazu na vozidle 
A/B šipkou

10. Bezeichnen Sie durch 
einen Pfeil den Punkt des 
Zusammenstoßes

11. Viditelné škody na vozidle A/B

14. Vlastní poznámky

11. Sichtbare Schäden

14. Bemerkungen
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12. OKOLNOSTI NEHODY
Pro upřesnμní nákresu označte

odpvídající políčka křížkem.

parkoval/stál

opouštěl parkoviště/otevíral dveře vozu

prováděl zaparkování

fvyjížděl z parkoviště, ze soukromého
pozemku, z cesty

začal vjíždět na parkoviště, na soukromý
pozemek, na cestu

vjížděl do kruhového objezdu

jel v kruhovém objezdu

při jízdě stejným směrem a ve stejné
koloně narazil do zádi vozidla

jel ve stejném směru, ale v jiné

střídal koloně

předjížděl

odbočoval doprava

odbočoval doleva

couval

přejel do jízdního pruhu, který je
vyhrazen provozu v opačném směru

přijížděl zprava (na křižovatku)

nerespektoval značku Dej přednost v jízdě 
nebo červený semafor

Uved‘te, kolik
políček jste označili křížkem

13. nehoda skica
Uved‘te prosím:  1. průběh jízdních pruhů • 2. směr jízdy vozidel A, B (šipkami) • 
  3. jejich polohu v okamžiku nárazu • 4. dopravní značky • 5. názvy ulic

15. Podpisy řidičů

RDG-UB-CZ 2013

Čas

6. Pojistníci
(Viz motorového vozidla osvědčení / zelená karta)

Příjmení:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Tam je nárok na odpočet?

    ne                 ano

7. Vozidlo
Značka, typ:

Registrační značka

8. Pojišťovatel

Číslo smlouvy

Zprostředkovatel:

Číslo zelené karty

Doklad o pojištění    platí do:
nebo zelená karta
Je věcná škoda na vozidle na základě smlouvy pojištěna?

        ne                ano

9. Řidič

Příjmení:

Jméno:

Adresa:

Řidičský průkaz ne.:

Skupina                                        vydal:

platí ob:            do:
(Pro autobusy, taxi, atd.)


