
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

Oznámenie pracovnej 
neschopnosti
Pokyny pre poisteného:
1. K hláseniu pracovnej neschopnosti je nutné priložiť fotokópiu dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenú pre Sociálnu poisťovňu a fotokópiu zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa                   
    ochorenia alebo úrazu ktoré boli dôvodom pracovnej neschopnosti. 
2. Ak pracovná neschopnosť trvá dlhšie ako 30 dní, je povinnosťou poisteného túto pokračujúcu pracovnú neschopnosť opätovne potvrdiť ošetrujúcim lekárom po každých 30 dňoch 
    jej trvania na tlačive poisťovne „Potvrdenie o trvaní pracovnej neschopnosti.“  
3. V prípade, ak medzi poisťovňou a zdravotníckym zariadením/lekárom nie je uzatvorená zmluva, uhraďte honorár za vypísanie tlačiva lekárovi. Prijatie sumy lekár potvrdí vystavením 
    potvrdenky, ktorú priložte k oznámeniu. Za vypísanie tohto tlačiva ČSOB Poisťovňa, a.s. hradí honorár podľa aktuálneho sadzobníka (max. 5 Eur). 

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

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

Adresa poistníka PSČ E-mail

Osobné údaje poisteného
Meno a priezvisko poisteného Rodné číslo Telefón

Korešpondenčná adresa poisteného PSČ E-mail

Názov a adresa zamestnávateľa v čase vzniku pracovnej neschopnosti PSČ Povolanie (druh podnikania)

Údaje o pracovnej neschopnosti
V čase vzniku pracovnej neschopnosti ste boli :

zamestnaný ¨ nezamestnaný ¨ SZČO ¨ študent denného štúdia ¨ na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ¨   invalidný ¨ iné ¨ (špecifikujte)                                                  

Začiatok pracovnej neschopnosti Koniec pracovnej neschopnosti Číslo dokladu pracovnej neschopnosti

Dôvod vystavenia pracovnej neschopnosti 

Liečili ste sa v minulosti na ochorenie, ktoré je dôvodom pracovnej neschopnosti? Kedy?

Na akej adrese sa budete počas pracovnej neschopnosti zdržiavať?

Meno a adresa Vášho praktického lekára  

Výplata poistného plnenia
Poistné plnenie žiadam poukázať na účet číslo:

Prehlásenie poisteného
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 

Upozornenie: Poisťovateľ si vyhradzuje právo prešetriť nahlásenú poistnú udalosť. 



Správa lekára o pracovnej neschopnosti

Poskytnutie údajov je v súlade so súhlasom poisteného (viď predná strana).
Prosíme o dôkladné vyplnenie.

Údaje o pracovnej neschopnosti 
Meno a priezvisko poisteného Rodné číslo

Dátum začiatku pracovnej neschopnosti:        
                   
            

Dátum ukončenia pracovnej neschopnosti:                  Číslo dokladu pracovnej neschopnosti:

Dôvod pracovnej neschopnosti: choroba ¨   choroba z povolania ¨   úraz ¨   pracovný úraz ¨ Dátum prvého ošetrenia z dôvodu choroby alebo úrazu:

 Uveďte stanovenú diagnózu, ktorá je dôvodom pracovnej neschopnosti  slovne a aj označením podľa MKCH-10, prípadne aj zmenu diagnózy v priebehu liečenia.

Priebeh a spôsob liečby ochorenia alebo úrazu:

 Bol poistený v minulosti už liečený v súvislosti s ochorením, ktoré je dôvodom pracovnej neschopnosti? Kedy a kde sa liečil?

V prípade úrazu, bola poranená končatina alebo orgán pred týmto úrazom už  poškodená? V akom rozsahu a odkedy?

Došlo k predľženiu liečby v dôsledku kompikácií?
Ak áno, akým?

 Ďalšie údaje o pracovnej neschopnosti 

Hospitalizácia  ¨ áno    ¨ nie Od : Do:

Povolené vychádzky: ¨ áno    ¨ nie
  

Ak áno,
Od:                 Do: 

Dátum budúcej kontroly:                                               Predpoklad trvania pracovnej neschopnosti:

Vplyv alkoholu, či iných omamných látok na vznik pracovnej neschopnosti?

 ¨ áno    ¨ nie

Ak áno, akých?  
 
Zistené:          %(mg/l) alkoholu v krvi          %(mg/l) alkoholu v moči

 Iné pripomienky lekára
Zdravotná dokumentácia poisteného je vedená (meno a adresa lekára a zdravotníckeho zariadenia):

Potvrdzujem, že údaje v Správe lekára o pracovnej neschopnosti sú pravdivé, úplné a týkajú sa poisteného uvedeného na prednej strane tohto tlačiva a som si vedomý/a 
dôsledkov nepravdivých odpovedí

IČO:
   
Telefonický kontakt:

Číslo účtu lekára (zariadenia):
 

V .......................................................................................        dňa...........................................................................................

...........................................................................
Pečiatka a podpis lekára 


