Doporučený postup řidiče při dopravní nehodě ( pokyny se týkají havárií vozidel zaměstnavatele)
Kontakty zprostředkovatelé likvidací PÚ Petřík Brokers, a.s..: Ing. Josef Hrdlička 602 265 640, Oldřich Musil
602 266 061, Jan Šíma 606 933 087
I. Policii ČR (telefon 158) v těchto případech:
• Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
• Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.
• Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného
vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které
sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho
řidič měl na nehodě účast.
• Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo
příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.)
• Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení)
nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
• Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.
II.Po vyšetření DN policií je třeba zajistit, která policie šetřila DN, adresu a příp. číslo jednací pod kterým je DN šetřena,
jméno,telefon kde je možno kontaktovat příslušný úřad policie.
III.Pokud je účastníkem jiné vozidlo, kterému jste způsobil škodu zjistit údaje o tomto účastníku DN
nejlépe z dokladu o pojištění odpovědnosti (zelená karta).
V případě poškození Vašeho vozidla z viny jiného účastníka silničního provozu je nezbytně
nutné zjistit (opsat), z dokladu o pojištění odpovědnosti (zelené karty) zejména:
a). držitel vozidla a řidiče tohoto vozidla
b). údaje o vozidle SPZ vozidla atd.
c). u které pojišťovny je vozidlo pojištěno a číslo pojistné smlouvy!
d). v případě zranění osob je vhodné pokud to situace dovoluje zjistit jejich jména a adresy tr. bydliště
IV.Vyrozumět nejdříve zaměstnavatele o DN, dále viz výše
V. Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné, je nutno zajistit jeho odtah na chráněné místo, nejlépe přímo do nejbližšího
značkového autoservisu, nutno využít odtah prostřednictvím asistenční služby.
VI. Vždy sepsat záznam o DN a nechat si od viníka nehody podepsat, že souhlasí se zaviněním nehody
Údaje o účastnících dopravní nehody
1.
Místo dopravní nehody / stát : Datum a čas dopravní Popis dopravní nehody:
nehody:

2.
Vlastník škodícího vozidla :

Tovární značka :

Telefon:
3.
Řidič škodícího vozidla:

Bydliště:

Telefon:
4.
U které pojišťovny je vozidlo škůdce pojištěno (povinné ručení)?
5
Vlastník poškozeného vozidla:

Tovární značka :

Telefon:
6.
Řidič poškozeného vozidla + číslo ŘP:

Bydliště:

Telefon:
7.
Adresa policie:

Číslo jednací:

SPZ :

Číslo pojistky:

SPZ :

