Škoda?
Kako morate postopati! Enostavno, hitro in učinkovito!

Preden se česa lotite, preverite veljavnost vaše zavarovalne police!
Škoda v Sloveniji?
Obiščite najbližjo pooblaščeno servisno delavnico.če
vaše vozilo potrebuje vlečno službo pokličite
+49 (0)69 25 61 52 28
(24 urna vleka, tudi nedelja in prazniki)

Škoda v tujini? (Evropa)?
V vsakem primeru prvo pokličite na telefonsko
številko:
+41 (0)848 801 803
(24 urna vleka, tudi nedelja in prazniki)

Nadaljnji postopek vam bomo posredovali po telefonu
( vleka vozila v najbližjo servisno delavnico ali
popravilo na mestu dogodka.)
Pred popravilom servisna delavnica izpolni škodni
list ga pošlje na NSA po faxu.
Tel : +49 (0)69 25 61 52 00
Fax : +49 (0)69 25 61 51 14

Pred popravilom delavnica izpolni škodni list in ga
pošlje na Nsa po faxu:
Fax : +41 (0)848 (0)848 809

Še isti dan izda Nsa odobritev za popravilo z
zneskom popravila.

Še isti dan izda Nsa odobritev za popravilo z zneskom
popravila.

Popravilo vozila

Popravilo vozila

Servisna delavnica izda račun za opravljena
popravila v skladu z odobritvijo.

Servisna delavnica izda račun za opravljena popravila
v skladu z odobritvijo.

Plačilo računa sledi v 30 dneh.

Plačilo računa sledi v 30 dneh.

Poleg škodnega lista obvezno priložite še sledeče dokumente:
•
•
•

Kopijo prometnega dovoljenja
Kopijo servisne knjige
Fotografije poškodovanih delov (če je možno)

Vlečni službi moramo posredovati naslednje informacije:
•
•
•
•
•

Ime in priimek lastnika vozila
Številko registrske tablice
Znamko in model vozila
Številko zavarovalne police
Telefonsko številko

Popravila se lahko lotite šele takrat, ko prejmete odobritev od NSA!
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