
VPRAŠALNIK ZA ZAVAROVANJE VOZILA

Ime in priimek/Naziv podjetja: EMŠO/RMŠP:

Ulica in hišna št.: Št. pošte in kraj:

Tel. št.: Zaposlen/Poklic:

Znamka: Tip: Moč (KW):

Datum prve registracije: Registrska št.: Št. šasije:

Namen uporabe vozila: Zasebni
Službeni

Kje imate običajno parkirano vozilo? Na parkirišču
V garaži 

Naslov in opis parkirišča:

V katere tuje države potujete?

Ali je bilo vozilo predhodno zavarovano pri drugi zavarovalnici?   Da       
Ne

Predhodna zavarovalnica in pridobljeni bonus za vozilo: Zavarovalnica:  
Bonus in številka police AO: 
Bonus in številka police AK: 
Prenos iz drugega vozila:         Da             Ne 

Razlog menjave zavarovalnice: 

   
Novonabavna vrednost vozila:

Trenutna vrednost vozila:

Predhodni lastnik ali prodajalec (ime, naslov/naziv firme z naslovom):

Ali je vozilo kupljeno na kredit ali leasing? 
Da. Navedite ime in naslov podjetja:                              
Ne

Ali je zahtevana vinkulacija? 
Da. Navedite ime in naslov podjetja:                              
Ne

Ali je bilo vozilo ob nakupu ali predhodno poškodovano?          
Da. Ali je bilo vozilo po prometni nesreči v nevoznem stanju?          Da             Ne
Ne

OBR-PRE 551 Verzija 3.0 ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper; družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru; ID št. za DDV: SI63658011; matična št.: 5063361; osnovni kapital 42.999.529,80 EUR vplačan v celoti.

Ime in priimek/Naziv podjetja: EMŠO/RMŠP:

Ulica in hišna št.: Št. pošte in kraj:

Tel. št.: Zaposlen/Poklic:

3. PODATKI O VOZILU

2. ZAVAROVANEC

1. ZAVAROVALEC

4. PODROBNOSTI O NABAVI VOZILA

Petra
Označ. opomba



S podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki resnični in sem seznanjen, da v nasprotnem primeru nastopijo posledice predvidene v 932. členu OZ (Namerna neresnična 
prijava ali zamolčanje) oziroma v 933. členu OZ (Nenamerna neresničnost ali nepopolnost prijave).

Kraj in datum: Podpis zavarovalca:

7. IZJAVA

Odobritev:            Da                  Ne     Odgovorna oseba (ime in priimek):

Kraj in datum: Podpis:

Odobritev:            Da                  Ne     Odgovorna oseba (ime in priimek):

Kraj in datum: Podpis:
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5. PODATKI O OSTALIH VOZILIH IN IZKUŠNJAH

Ali uporabljate še drugo vozilo? Da (izpolnite spodnjo tabelo)          Ne

Število prometnih nesreč in ostalih škod v zadnjih 5 letih, v 
katerih ste bili udeleženi:

Brez          1          2          3          4          5          Več 

Opis:

Ali ste vozili avto podobne kategorije?
Da. Navedite znamko in tip vozila:                                                                               Št. let:
Ne

   
Ime priimek Poklic Datum rojstva % uporabe Izpit opravil 

(kategorija,leto)

Znamka in tip Letnik Lastnik

6. PODATKI O OSTALIH VOZNIKIH (naštejte voznike glede na obseg uporabe vozila)

IZPOLNI ODGOVORNA OSEBA NA PE

IZPOLNI TIM PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA NA CENTRALI
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