hotely kontokorent elektřina cestovní pojištění po EU zda
Jak se chovat při dopravní nehoděreklamace ply
evné letenky změna dodavatele energií spořicí účty
1. Opusťte vozidlo

výuka jazyků zdarma
dní knížky
» Zastavte vozidlo a vypněte motor

! Čeho se vyvarovat
slevové kupóny
havarijní pojištění

děti

hypoté

» Pokud se u nehody objeví auto asistenční služby,
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nic jim nepodepisujte. Třebavýhodné
ﬁrma Andělkreditní
112
používá zásahová vozidla, jež svým vzhledem
připomínají služební vozy policie.

» Zatáhněte ruční brzdu

» Zapněte výstražná světla

mobilní
tarify
» Oblékněte
tipendia
si reﬂexní
vestu

retence u kabelové televize

aktuální slevy

» Potřebujete-li odtáhnout vůz, kontaktujte

levné
odtahovou
službu přímo,
přescestování
asistenční
bezplatné
bankovní
účty nikoliv
te
linku. Ušetříte čas a peníze.
airbn
Umístěte výstražný trojúhelník
(50 - 100 m za
cashbacky
» K některým nově pořízeným vozům je standardně
nákup auta

víza

2. Zabezpečte místo nehody
»

ka

ochrana zákazníků

úvěrové
problémy
místo nehody)

nabízena bezplatná asistenční služba pro případ
pokorun.
EU zda
nehody, poruchycestovní
atd. Ušetřitpojištění
můžete tisíce

hotely kontokorent elektřina
reklamace ply
V případě vzniku požáru zachraňte nejprve
4. Sepište záznam o dopravní nehodě
evnézraněné,
letenky
změna
dodavatele
energií
spořicí
účty
poté osobní doklady a majetek
» Pokud z vozidla unikají pohonné hmoty, odpojte

autobaterii a volejte hasiče

»

» Účastníci nehody si jsou povinni navzájem
děti

slevové kupóny
vyměnit osobní
údaje. pojištění
havarijní

» Při požáru
auta jazyků
se ukryjtezdarma
v bezpečné vzdálenosti
výuka

dní knížky

hypoté

» Z formuláře musí být naprosto jasné, kdo je

3. Vyhodnoťte situaci
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» Došlo ke zranění některého z účastníků?

tipendia
»

mobilní tarify

Přesahuje výše škod 100 000 Kč?

retence u kabelové

» Došlo k poškození
nákup
auta
komunikace?

výhodné
kreditní
viníkem nehody. Doporučujeme
si na spodní
část
formuláře nechat napsat výslovné uznání viny
televize
viníkem spolu s jeho podpisem.

ka

aktuální slevy

» Bez vyplnění tohoto formuláře je poškozený bez

víza

» Došlo k poškození cizího majetku?

cashbacky

» Došloproblémy
k poškození auta na leasing?
úvěrové

bezplatné
bankovní účty levné cestování
šance na získání náhrady škody z pojistky viníka. te
Pouhé „číslo pojistky” rozhodně nestačí!
airbn
NE

ochrana zákazníků
» Pokud se na průběhu nehody či vinících

nemůžete shodnout,
zavolejte
policii.
cestovní
pojištění

po EU zda
hotely kontokorent elektřina
první pomoc zraněným
reklamace ply
5. Nezapomeňte si poznamenat
evnéPoskytněte
letenky
změna
dodavatele
energií
spořicí
účty
Nejprve ošetřujte ty, co nedýchají či prudce krvácí
Registrační značky (SPZ) všech vozidel
ANO

4. Poskytněte první pomoc
»

»

»

děti
slevové kupóny
» Jména a adresy
hypoté
všech účastníků
nehody a svědků
havarijní
pojištění

» Zraněného z auta vyprošťujte pouze pokud si to
výuka jazyků zdarma

dní knížky

vyžaduje situace (požár vozidla)

» Údaje o pojištění (pojišťovna, číslo dokladu)
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tipendia
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mobilní tarify

výhodné kreditní ka

» Místo nehody vyfoťte, nezapomeňte důkladně

označit polohu vozidel. Čím víc fotek, tím lépe.

retence u kabelové televize

» Pokud to není nutné, s vozidlem nehýbejte a

nákup auta

aktuální slevy

6. Odjezd
z místa nehody
bezplatné
bankovní
účty

víza
počkejte na příjezd policie. Při vynucené
manipulaci s vozem označte jeho původní polohu.

cashbacky
úvěrové
problémy
Na policii
či záchranku čekejte mimo silnici.

levné cestování te

» Z místa je možné odjet až po ukončení vyšetřování

ochrana zákazníků

policií, nebo po sepsání Záznamu o nehodě.

»

» V případě nutnosti máte oprávnění řídit na místě

airbn

» Pokud je auto nepojízdné, zajišťuje jeho odtah

cestovní pojištění po EU zda
vždy pojišťovna viníka nehody.
hotely
elektřina
U viníků nehody mají obvykle nárok na bezplatný
Při vyšetřování s policisty spolupracujte, zkouška
reklamace ply
odtah
majitelé
vozů
v
záruce,
evnéna alkohol
letenky
změna
dodavatele
energií
je standardní postup.
spořicí účty nebo těch, na které
nehody dopravu a zastavovat vozidla.
kontokorent

»

»

je sjednáno havarijní pojištění.

slevové kupóny

» Policejní protokol podepisujte pouze pokud s ním

výuka jazyků zdarma
dní knížky
plně souhlasíte!

havarijní pojištění

děti

hypoté

ADSL 20 Mb/s za
349 Kč výhodné kreditní ka
Global Assistance  1220
? Telefonní čísla na asistenční služby

Asistenční linka Vaší pojišťovny

tipendia

+420

mobilní tarify

www.skrblik.cz

nákup auta

»

retence u kabelové»televize
ÚAMK - Žlutý aktuální
anděl  1230 slevy
víza

»

ABA - Autoklub Bohemia Assistance
 1240
levné cestování

bezplatné bankovní účty
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