Co dělat, když způsobíte automobilovou nehodu v ČR?

Zamezte dle možností zvětšování rozsahu vzniklé škody.
Pokud odhadovaná škoda je větší než 20 000 Kč vždy přivolejte na místo nehody určitě policii.
Pokud chcete čerpat náhradu škody od pojišťovny, přivolejte policii.
Neměňte stav vozidel bez souhlasu pojišťovny dokud neprohlídne vozidlo likvidátor. To však neplatí, je-li taková
změna nutná z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů, nebo k tomu, aby se rozsah následků
škodní události nezvětšoval. V těchto případech zabezpečte dostatečné důkazy o rozsahu pojistné události
šetřením provedeným policií či jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým materiálem, videozáznamem,
svědectvím třetích osob apod.
Zavolejte asistenční službu, nebo nejbližší odtahovou službu, jestli je odtah vozidla nutný.
Zapište a zakreslete údaje o nehodě na formulář, který je k tomu určen (Popis nehody)
Pokud si formulář sebou nevozíte, zjistěte si údaje o poškozeném, především: jméno, bydliště, telefonní kontakt
řidiče; jméno, bydliště vlastníka vozidla, popřípadě název a adresu firmy. Zapište si místo a datum nehody, okrsek
Policie, který byl přivolán.
Dohlédněte na to, aby byla poškozená vozidla prohlédnuta znalcem. Tzn. dopravit vozidlo na nejbližší pobočku
likvidátora příslušné pojišťovny.
Zaplaťte pokutu do 15 dnů ode dne nehody, pokud Vám byla uložena.
Oznamte nehodu pojišťovně, nejlépe když událost oznámí osoba, která nehodu způsobila.
Na pojišťovnu si vezměte:
Vyplněný formulář o nehodě (pokud jste jej nevyplnili u nehody, vyplňte jej doma) nebo zjištěné údaje o nehodě a
poškozeném.
Velký technický průkaz vozidla
Řidičský průkaz (osoby, která řídila vozidlo při nehodě)
Číslo vaší pojistné smlouvy na povinné ručení, případně havarijní pojištění.
Havárie občana ČR na území ČR s cizincem (občan ČR je poškozeným)
Tato situace se řeší v rámci zelenokaretního systému přes Českou kancelář pojistitelů. Občan ČR může zajet na
nejbližší pojišťovnu (které mají licenci k uzavírání smluv na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), která provede
první ohledání vozidla a nafocení, občan ČR tam vyplní formulář "Oznámení poškozeného" od České kanceláře
pojistitelů. Česká kancelář pojistitelů přidělí tuto pojistnou událost dle klíče pojišťovně, která ji zlikviduje a
poškozenému vyplatí plnění.
Doporučujeme mít uzavřené povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a havarijní pojištění.

