
PRIJAVA ŠKODE nA gOsPODInJsKIh stROJIh In APARAtIh, KI sO DODAtnO 
zAVAROVAnI s stAnOVAnJsKIm zAVAROVAnJEm

1. Podatki o poškodovanem stroju oz. 
aparatu (vrsta, tip, tov. št., leto izdelave, itd.):

2. Nabavna vrednost:

3. Datum nabave in naslov prodajalca:

4. Dosedanje škode in zavarovalnine 
na tem predmetu:

5. Točen opis, kako je škoda nastala:

6. Kdaj je bila plačana premija:

 7. Želim da se zavarovalnina nakaže na:  
bančni račun (   osebni     poslovni )  
za katerega prilagam kopijo bančne kartice

V tem primeru vam ni potrebno ročno izpolnjevati te rubrike

8.  Želim da se zavarovalnina nakaže na:  
bančni račun (   osebni     poslovni ) TRR: SI56

pri banki / poslovni enoti Naziv banke

Ime in priimek imetnika oz. naziv podjetja

Izjavljam,  da sem /  nisem davčni zavezanec. (ustrezno označi) Uveljavljam lahko vstopni davek v višini    %.

Zavarovalnica ima pravico do ogleda tistih poškodovanih nadomestnih delov, ki jih ne bo mogoče popraviti in bodo zamenjani z drugimi. Zato bom 
poskrbel, da bodo uničeni nadomestni deli (tudi vijaki, matice, podložke, ipd.) zbrani na enem mestu. V nasprotnem primeru bo zavarovalnica štela, da 
nadomestni deli niso bili zamenjani z drugimi zaradi zavarovalnega primera, temveč iz drugih vzrokov.

Podpisani izjavljam, da mi prijavljena škoda še ni bila poravnana od povzročitelja škode ali zavarovalnice. s svojim podpisom potrjujem, 
da sem na vsa vprašanja resnično odgovoril, za kar materialno in kazensko odgovarjam.

V              , dne Zavarovanec ___________________________________________
(Podpis pooblaščene osebe in žig)

Zavarovanec:

Ulica in hišna št.:

Davčna številka (obvezen podatek):

Kraj in poštna št.:

Občina:

Kontaktna oseba:

Telefon / Mobilni telefon: E-naslov:

Kraj nastanka škode: Ulica:

Datum in ura nastanka škode:

Polica številka:

Vinkulacija:  Da  Ne (ustrezno označi)

(izpolni zavarovalnica)

Škodni spis št.:

GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana 
Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana 

T +386 (0)1 47 57 100, 080 70 77

F +386 (0)1 47 57 101

info.si@generali.com

generali.si
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