Postup pri on-line hlásení
poistnej udalosti
• Vodičský preukaz (jeho kópiu je nutné priložiť vždy,

keď je v čase vzniku poistnej udalosti vozidlo riadené
vodičom)

• Záznam o nehode – prepisovací dvojfarebný formulár

(ak bol spísaný) môžete ho nájsť aj v driver´s sete vozidla

Po pripravení týchto dokumentov môžete pristúpiť k hláseniu poistnej udalosti:

Čo a kam vyplniť:
Kto zavinil vznik poistnej udalosti?

Vyberiete si danú možnosť a po zadaní jednej z možností sa Vám zobrazia podskupiny poistných udalostí.

Ak ide napríklad o poškodenie čelného skla, vyberiete si možnosť číslo 2 – ide o poistnú udalosť (PU)
nezavinenú vodičom vozidla, ale ako účastník Nehody viedol svoje vozidlo.
Po zadaní tejto možnosti sa Vám zobrazia podskupiny poistných udalostí:

Správne zvolená poistná udalosť ovplyvní ďalšie vyplňované údaje poistnej udalosti.

Poistná udalosť:

Tu sa jedná o povinné údaje. Bez týchto údajov nie je možné zaregistrovať poistnú udalosť v poisťovni. Keď
si presné údaje nepamätáte alebo ich nepoznáte, je nutné ich aspoň odhadnúť. Povinné údaje (označené
ako *) nie je možné vynechať, bez nich nie je možné hlásenie poistnej udalosti dokončiť.

Vozidlo vodiča:

Údaje o vozidle sa vyplnia automaticky. Je potrebné doplniť iba stav tachometra v čase vzniku poistnej
udalosti. Keď neviete tento údaj presne, zadajte aspoň približný stav kilometrov vozidla v čase vzniku
poistnej udalosti.

Kontaktné údaje vodiča:

Toto sú povinné údaje a bez nich nie je možné hlásenie dokončiť.
V prípade , že bolo vozidlo v čase vzniku poistnej udalosti riadené vodičom, je nutné doložiť kópiu vodičského
preukazu osoby, ktorá vozidlo riadila. Vodičský preukaz je nutné naskenovať a potom ho priložiť pomocou
kliknutia na ikonu Choose File , Doloženie kópie vodičského preukazu je požiadavka poisťovne a bez
dodania kópie vodičského preukazu nie je možné poistnú udalosť uzavrieť v poisťovni.

Údaje k nehode a poškodeniu vozidiel:

Toto sú taktiež povinné údaje. Vyplniť údaje stačí stručne.
Akým spôsobom je možné vyplniť text nájdete vždy pod ikonou otáznika, stačí prejsť kurzorom na daný
otáznik a zobrazí sa Vám nápoveda, ako vyplniť predmetné okno.

Bola nehoda vyšetrovaná políciou SR?

Prosím, vyberte si jednu z možností, ak áno – bude potrebne udať aká polícia sa zaoberala dopravnou
nehodou, prípadne, ak Vám bol odovzdaný zápis o nehode, priložte aj ten.

Ak nie, stačí uviesť dôvod, prečo nebola polícia privolaná.
Údaje o druhom účastníkovi nehody (poškodený alebo vinník)

V niektorých prípadoch povinné údaje. Keď je druhý účastník nehody neznámy, stačí do políčok napísať
„NIE“ alebo „NEVIEM“. Bez vyplnenia polí nie je možné hlásenie úspešne dokončiť.

Po vyplnení a uložení týchto údajov Vám bude na Vami zadaný emailovú adresu (v časti „Kontaktné údaje
vodiča“) zaslané číslo, pod ktorým je udalosť v systéme Business Lease evidovaná.
UPOZORNENIE! Prosíme Vás o vyčkanie na kontaktovanie Vás zo strany servisného partnera, ktorému bola
poistná udalosť pridelená.
Neobjednávajte sa na opravu vozidla individuálne! Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo nezrovnalosti,
prípadne Vás žiaden autoservis nekontaktuje, informujte nás obratom na oddelení poistenia:
telefonicky 02 / 58 10 38 35 alebo emailom poistenie@businesslease.sk.

