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*ZÁKAZNÍK:
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*MÍSTO:
(Adresa, město, stát)

 

*OZNÁMIL:
(Jméno/funkce)

*E-MAIL:

(DD/MM/YYYY) 

AXA XL NARUŠENÍ PROVOZU č.: 

ÚČET č:

Č. ID MÍSTA :  

TELEFON Č.:

PODROBNOSTI O NARUŠENÍ PROVOZU (pokud možno na základě oznámení 48 hodin předeme)

*TYPE: *

 

TŘÍDA NARUŠENÍ PROVOZU:

*DŮVOD ODSTÁVKY:

*POPIŠTĚ (ID systému, oblast budovy):

*Datum zahájení:                      Čas zahájení:   *Datum zahájení:                      Čas zahájení:   

*Odhadované datum obnovy: Odhadovaný čas obnovy: 
(DD/MM/YYYY) (HH:mm)

ZÁSADNÍ NARUŠENÍ PROVOZU (pokud platí cokoliv z následujícího, políčko zaškrtněte)

Je odstaven více než jeden sprinklerový systém.  Trvání v očekávané délce více než 24 hodin.
  Je zastavena celá dodávka vody (ovlivňující sprinklery a/nebo protipožární hydranty) 
    Horké provozy požadované v rámci postižené oblasti (nedoporučuje se).

 PŘIJATÁ OPATŘENÍ:

 Zákaz sváření/řezání/horkých provozů 
 Zákaz kouření 
 Oznámení protipožárnímu oddělení 
Oznámení ostraze
 Oznámení krizovému týmu na místě/protipožární tým 
Ucpávky potrubí/kryty/atd. k dispozici

 

 

Použití uzavíracího tagu AXA XL 
Informování vedoucího oddělení  
Zastavení všech nebezpečných operací  
Dostupné požární hadice/hasicí přístroje  
Informovat společnost ostrahy  
Nepřetržitý průběh prací
Naplánované nouzové spojení
Další (vysvětlete) 

Po doručení tohoto formuláře jej AXA XL Consulting potvrdí pomocí e-mailu nebo faxu a poskytne 
vám dodatečná doporučení  (případná) pro ZÁSADNÍ narušení provozu. 

  
OBNOVENÍ PO NARUŠENÍ PROVOZU: (vyplňte tuto část a zašlete ji emailem poté, co bude provoz obnoven.) 
Datum obnovení: Čas obnovení:  

(HH:mm)(DD/MM/YYYY)

(HH:mm)

Mandátní*
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