
                                              
                                                                    

 
 Čísla všetkých poistných zmlúv z ktorých si nárokujete poistné plnenie v ČSOB Poisťovni, a.s.

 č.:

Osobné údaje poistníka (pokiaľ je odlišný od poisteného)
Meno a priezvisko poistníka Rodné číslo

Rodné číslo

   

Adresa poistníka PSČ  E- mail

Telefón

Osobné údaje poisteného

Meno a priezvisko poisteného Telefón  

Korešpondenčná adresa poisteného   PSČ E- mail

Meno a korešpondenčná adresa zákonného zástupcu (uvádzajte vždy v prípade nezaopatreného dieťaťa) PSČ

 Názov a adresa zamestnávateľa  PSČ Povolanie (druh podnikania)

Údaje o hospitalizácii

Dátum začiatku hospitalizácie:   Dátum ukončenia hospitalizácie:       

Uveďte podrobne, kedy sa objavili prvé príznaky ochorenia, ktoré je dôvovodom hospitalizácie

Kedy  bolo poskytnuté prvé lekárske ošetrenie? Meno a adresa lekára a zariadenie, ktoré poskytlo prvé ošetrenie

Boli ste už niekedy hospitalizovaný (á)alebo ambulantne liečený (á)v súvislosti s ochorením, ktoré bolo dôvodom hospitalizácie?        
                                     

Došlo k ochoreniu pri výkone  povolania? 
 

Ak áno, akého?

Uveďte názov a adresu zamestnávateľa v čase poistnej udalosti Povolanie (druh podnikania)

Výplata poistného plnenia

Poistné plnenie žiadam poukázať na účet číslo:  

Prehlásenie poistného (zákonného zástupcu)
Prehlasujem, že som na všetky otázky odpovedal(a) pravdivo a úplne a som si vedomý(á) dôsledkov nesprávnych odpovedí na povinnosť poisťovateľa plniť. Súhlasím, aby si poisťovateľ 
vyžiadal potrebné informácie a dokumentáciu o mojom zdravotnom stave a liečbe pre potreby šetrenia poistnej udalosti. Na dôkaz svojho súhlasu s týmto prehlásením pripájam k nemu 
svoj podpis.

 

V

 

 ………………………………................................... dňa ……......................…………       

 

......................................................................

     

Podpis poisteného (zákonného zástupcu)

ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B IČO:31 325 416
Poštová adresa: P.O.Box 20, 820 09 Bratislava 29
Infolinka ČSOB Poisťovňa: 0850 111 303, fax: 02 433 306 05
E-mail: infolinka@csob.sk, www.csob.sk

Upozornenie: Poisťovateľ si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú poistnú udalosť. AV studio / december 2014

Ak bolo dohodnuté poistenie pre prípad hospitalizácie následkom choroby, je nutné  k tlačivu priložiť fotokópiu prepúšťacej správy z nemocnice, a v prípade neplnoletého dieťaťa 
aj fotokópiu rodného listu dieťaťa. 

 

Pokyny pre poisteného:

    

Oznámenie hospitalizácie
následkom choroby


