
PRIJAVA ŠKODE ZARADI VLOMA ALI ROPA

2. PODATKI O DOGODKU

 Kraj nastanka škode: Ulica: Kraj:

Datum in ura nastanka škode:

Kdo ga je prvi odkril in kdaj?

V kateri prostor je bilo vlomljeno (stanovanje, podstrešje, klet, trgovino, 
izložbo, skladišče ipd.)?

Kako je vlomilec prišel v zgradbo in zavarovani prostor?

Ali so vidni sledovi nasilnega vloma in kakšni so?

Če je bilo vlomljeno v zavarovano hranišče (omara, kaseta, blagajna), 
kako je bilo vlomljeno in kakšni so sledovi odpiranja?

Kdaj je bila podana obvezna prijava o izvršenem vlomu ali ropu organom 
za notranje zadeve (policiji)?

Kdaj in katera policija je opravila ogled? Ali je kdo osumljen?

Kolikšna je vrednost preostalih stvari, ki ob vlomu ali ropu niso bile 
odnešene?

Ali so zaradi vloma poškodovani deli zgradbe in v kakšnem obsegu?

Želim da se zavarovalnina nakaže na bančni račun za katerega 
prilagam kopijo bančne kartice: 

osebni               
poslovni

Želim da se zavarovalnina nakaže na bančni račun:

osebni               

poslovni

Naziv banke:

TRR: SI56

Ime in priimek imetnika oz. naziv podjetja
Davčna št., rojstni datum imetnika in naslov, če prejemnik ni  
zavarovanec

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

Škodni spis št. Polica št.
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1. ZAVAROVANEC

Ime in priimek/Naziv: Davčna številka:

Ulica in hišna številka:            Št. pošte: Kraj:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov: Tel. št.:

Vinkulacija:           DA           NE

3. SEZNAM OB VLOMU ALI ROPU ODNESENIH STVARI

1.Nabavna vrednost stvari, odnesene ob vlomu ali ropu, je njena sedanja cena za tako ali podobno novo stvar.
2.Odstotek amortizacije določi zavarovalnica.
3.Dejansko vrednost stvari, odnesene ob vlomu ali ropu, izračuna zavarovalnica, zavarovanec pa lahko navede svoj predlog.
4.Če je ob vlomu ali ropu odnesenih več stvari, kot jih je možno vpisati v spodnji seznam, se k tej prijavi priloži še dodaten seznam.

Opis posameznih stvari Količina Nabavna vrednost (€) Leto Nabave Amortizacija (%) Dejanska vrednost (€)
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4. IZJAVA

Za točnost podatkov o vzroku škode in drugih podatkih, navedenih v tem zahtevku, odgovarjam materialno in kazensko ter nosim morebitne posledice, ki 
bi zaradi tega nastale. Zavarovalnici dovoljujem, da lahko za potrebe reševanja prijavljenega zavarovalnega primera, zbira podatke o dogodku, udeleženih 
osebah ipd. Seznanjen sem z informacijo o obdelavi osebnih podatkov, ki je dostopna tudi na www.generali.si/vop.

Kraj in datum: Podpis zavarovane ali pooblaščene osebe in žig:

Opis posameznih stvari Količina Nabavna vrednost (€) Leto Nabave Amortizacija (%) Dejanska vrednost (€)

POLICIJSKA POSTAJA 

Potrjujemo prijavo vloma oz. ropa in vsebinsko istovetnost seznama odtujenih stvari.

Zadeva odstopljena                                                                                               pod št.:

Kraj in datum: Podpis pooblaščene osebe in žig:
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