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Výpis ze zdravotní dokumentace / lékařská zpráva Z1015
Klient (příjmení, jméno, titul): Číslo nabídky/pojistné smlouvy

     
Rodné číslo:

  

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání 
námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním listu o ochraně osobních údajů, který 
je trvale dostupný na webové stránce www.pojistovnacs.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Zpracování osobních údajů se souhlasem
Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu
Pojišťovna bude s vaším souhlasem zpracovávat informace týkající se vašeho tělesného a duševního zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb 
vypovídajících o vašem zdravotním stavu a dále vaše genetické údaje obsažené ve zdravotní dokumentaci (dále jen „údaje o zdravotním stavu”), a to pro 
účely: posouzení přijatelnosti do pojištění, modelace, nabídky a uzavření pojistné smlouvy a zajištění. Pro tyto účely bude pojišťovna zpracovávat údaje, 
které ji poskytnete v souvislosti s tímto formulářem; pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění bude pojišťovna zpracovávat i údaje, které od vás získala 
v souvislosti s jinými uzavřenými pojistnými smlouvami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání procesu uzavírání smlouvy a na dobu trvání smluvního vztahu. Tento souhlas se zpracováním údajů o zdravotním 
stavu je dobrovolný, avšak je podmínkou uzavření pojistné smlouvy nebo dodatku. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Údaje o vašem zdravotním stavu může pojišťovna předávat za účelem zajištění zajistitelům, kterými jsou společnosti Swiss Re Europa S.A. (Německo) a Vienna 
Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Rakousko) a případně další společnosti uvedené na internetových stránkách www.pojistovnacs.cz 
v sekci „Ochrana osobních údajů“.

 souhlasím 

Zpracování osobních údajů bez souhlasu
Zpracování zejména na základě oprávněných zájmů pojišťovny
Berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění, údaje pro ocenění rizika při vstupu 
do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojišťovna na základě oprávněného zájmu pro účely modelace, nabídky a uzavření pojistné smlouvy, 
posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, statistiky a cenotvorby produktů, zajištění, ochrany 
právních nároků pojišťovny a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informačním listu o ochraně osobních údajů.

Dále berete na vědomí, že vaše údaje o zdravotním stavu zpracovává pojišťovna po uzavření smlouvy pro účely správy a ukončení pojistné smlouvy 
s výjimkou změny pojistné smlouvy vyžadující posouzení přijatelnosti do pojištění, likvidace pojistné události, ochrany právních nároků pojišťovny a prevence 
a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků pojišťovny.

Podpisem tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem Souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu 
a s Informačním listem o ochraně osobních údajů, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy 
(důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která vám v této souvislosti náleží.

Datum

  
 podpis klienta

Na základě souhlasu klienta, vyjádřeného podpisem nabídky na uzavření pojistné smlouvy, žádosti o změnu do pojistné smlouvy a hlášení pojistné události, je 
pojišťovna oprávněna prostřednictvím provozovatele zdravotnického zařízení zjišťovat zdravotní stav klienta vyžádáním výpisu ze zdravotní dokumentace.

Věc:  Žádost o výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřující/ho lékařky/e 

         Vážená paní doktorko / Vážený pane doktore,
žádám Vás o zajištění výpisu ze zdravotní dokumentace pro uvedeného klienta, který s Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, sjednal 
nabídku na uzavření pojistné smlouvy životního pojištění. 
Vyhotovený výpis ze zdravotní dokumentace předejte přímo klientovi nebo zašlete na adresu provozovatele zdravotnického zařízení:
P.O.BOX: MUDr. Zuzana Grofová – provozovatel zdravotnického zařízení, Česká pošta, s.p., Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

Klient Vás opravňuje k poskytnutí informací o svém zdravotním stavu v podobě výpisu ze zdravotní dokumentace pacienta a doplnění níže uvedených dotazů. 
Za uvedený výpis, včetně poštovného, Vám podle ceníku Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, uhradíme max. 250 Kč. Pokud budou nákla-
dy na provedené úkony vyšší, vše nad částku 250 Kč Vám uhradí klient.

Předem děkujeme za brzké vyřízení.

Datum

 

  Za Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group,
 provozovatel zdravotnického zařízení

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí  Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855.
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Anamnéza (onemocnění, úrazy, popř. trvalé následky úrazu): 

Nynější stav, popř. komplikace vyplývající z uvedených onemocnění, medikace:

Laboratorní výsledky (nejnovější, které jsou k dispozici – biochemie, KO, moč):

Krevní tlak – poslední naměřená hodnota; u hypertoniků nutno vyplnit poslední dvě naměřené hodnoty + způsob léčby:

Dispenzarizace – důvod; máte-li k dispozici poslední zprávu, prosíme o její přiložení k tomuto výpisu:

Vyšetření u lékaře – specialisty (datum, důvod a výsledek vyšetření, popř. specializace a jméno lékaře):

Jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit zdravotní stav klienta:

Datum

  
 razítko a podpis lékaře


