
Hlášení pojistné události –  vážné nemoci s flexibilní výplatou  
pro produkt FLEXI RISK  Z1071

Kompletním vyplněním a doložením všech požadovaných dokladů přispějete k rychlé likvidaci pojistné události. 
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační linku 958 888 111 (ve všední dny od 7 do 19 hodin).

Vyplněný formulář zašlete na adresu: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

� POJISTNÁ SMLOUVA

Uveďte čísla pojistných smluv,  
ze kterých hlásíte pojistnou událost

 Číslo smloUVy Číslo smloUVy Číslo smloUVy

 6 2 0      6 2 0      6 2 0
� POJIŠTĚNÁ OSOBA
Jméno PříJmení TITUl 

          
Rodné Číslo e-maIl Telefon 

          
KONTAKTNÍ AdRESA
UlICe Č. P. PsČ

          
oBeC sTÁT 

     

Uveďte jméno a adresu svého praktického lékaře

   

Uveďte údaje o odborném lékaři, u kterého je uložena zdravotní dokumentace (uveďte jméno, adresu zdravotnického zařízení a jméno lékaře)

   

� POPIS ONEMOCNĚNÍ
Kdy nastaly první 
příznaky onemocnění?

 mĚsíC RoK  

  

doložte kopie všech lékařských zpráv: 
 - na jejichž základě byla diagnóza onemocnění potvrzena, 
- týkající se předchozích příznaků, které byly v příčinné souvislosti s tímto onemocněním.  

    
doložte kopii nálezů potvrzujících diagnózu příslušným odborným 
pracovištěm (např. kopie zprávy z CT, histologie, mRI, apod.).   

    doložte kopie propouštěcích zpráv (operační protokol).

� OSOBA, KTERÁ UPLATŇUJE NÁROK NA POJISTNÉ PLNĚNÍ
Pojistnou událost hlásíte 
jako pojištěný?

 ano ne

   
Pokud ne, hlásíte 
pojistnou událost jako
(vyberte jednu z variant)

  osoba s plnou mocí doložte ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která vás opravňuje 
k zastupování pojištěného ve věci šetření pojistné události a převzetí pojistného plnění.   

  Jiné  doložte kopii dokumentu, který vás opravňuje k hlášení pojistné události za pojištěného.   

� POKUd NEHLÁSÍTE JAKO POJIŠTĚNý, VyPLŇTE PROSÍM (uveďte kontaktní adresu)
Jméno PříJmení TITUl 

          
Rodné Číslo e-maIl Telefon 

          
KONTAKTNÍ AdRESA 
UlICe Č. P.

       

oBeC PsČ
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� JAKýM ZPůSOBEM CHCETE VyPLATIT POJISTNÉ PLNĚNÍ (vyberte jednu z variant)? 
 kód banky 

  na účet vedený v ČR            /  

  na sběrný účet České spořitelny (lze vyzvednout na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s.)

  Poštovní poukázkou na výše uvedenou adresu (za tento způsob výplaty účtujeme poplatek dle platného přehledu poplatků a parametrů produktu)

     V případě, že očekáváte, že pojistné plnění přesáhne částku 1 000 eUR, je nutné vyplnit i formulář k provedení identifikace žadatele o pojistné plnění na 5. straně 
tohoto formuláře. V opačném případě bude plnění automaticky zasláno na sběrný účet České spořitelny.  

Prohlašuji, že všechny údaje jsem uvedl/a úplně a pravdivě. Jsem si vědom/a právních důsledků neúplných nebo nepravdivých odpovědí na vaši povinnost plnit. 

Poskytuji souhlas: 
•  k zasílání sdělení týkajících se stavu a výsledků šetření pojistné události s využitím prostředků elektronické komunikace (např. e-mail, sms) na kontakty, které jsem 

uvedl/a v tomto hlášení pojistné události. Tímto způsobem nebudou zasílána sdělení obsahující osobní a citlivé údaje.

ZMOCNĚNÍ POdLE ZÁKONA O POSKyTOVÁNÍ ZdRAVOTNÍCH SLUŽEB
Uděluji v souladu s § 2828 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, souhlas pojišťovně, aby zjišťovala či ověřovala můj zdravotní stav pro účely šetření pojistných 
událostí či výkonu jiných práv a povinností z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů u příslušných lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb), žádostí o poskytnutí 
lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných zápisů, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu; tento souhlas platí i po mé 
smrti a vztahuje se i na zjištění příčiny mé smrti. dále opravňuji k poskytnutí těchto informací svého zaměstnavatele, správu sociálního zabezpečení, policii, soud, apod.
Zprošťuji v souladu s § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, příslušného lékaře, resp. poskytovatele 
zdravotních služeb, ve vztahu k pojišťovně mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je pojišťovna oprávněna požadovat informace či dokumenty podle předchozího odstavce, 
a dále podle toho, jak je povinen je poskytovat pacientovi podle § 31 a násl. citovaného zákona, a to i v případě, že jde o diagnózu, která se obvykle pacientům v plném 
rozsahu nesděluje.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚdAJů
V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování vašich osobních údajů. Tyto informace se na vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně 
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“ a na vyžádání na všech obchodních místech pojišťovny.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚdAJů O ZdRAVOTNÍM STAVU A GENETICKýCH ÚdAJů
Berete na vědomí, že údaje o vašem zdravotním stavu a genetické údaje zpracovává pojišťovna na základě nezbytnosti pro určení, výkon a obhajobu právních nároků, 
a to pro účely likvidace pojistné události, správy a ukončení pojistné smlouvy, ochrany právních nároků pojišťovny a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
protiprávních jednání. 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚdAJů VyJMA ÚdAJů O ZdRAVOTNÍM STAVU A GENETICKýCH ÚdAJů
Berete na vědomí, že 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 zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících 
vztahů s vámi, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistné události, 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.

Berete na vědomí, že shora uvedené osobní údaje zpracovává pojišťovna také na základě a pro účely plnění zákonných povinností, které se na pojišťovnu vztahují.

Podpisem tohoto formuláře, resp. odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s Informačním listem o ochraně osobních údajů, zejména 
s rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů a právy, která vám v této souvislosti náleží.

 
 

V dne

 PodPIs  osoBy, KTeRÁ UPlaTŇUJe
 

  
nÁRoK na PoJIsTné PlnĚní   
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� LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 

Tuto část formuláře je nutné vždy předložit k vyplnění svému ošetřujícímu lékaři.
Poplatek za vyplnění formuláře lékařem hradí klient.

POJIŠTĚNÁ OSOBA

Jméno PříJmení TITUl 

          
Rodné Číslo 

PŘÍčINA POJISTNÉ UdÁLOSTI  
Doložte kopie lékařských zpráv ze speciálních vyšetření (např. CT, histologie, MRI, operační protokol, apod.). 

diagnóza datum potvrzení diagnózy Zdravotní události datum potvrzení diagnózy/
operačního zákroku/léčby

  novotvar in situ
den mĚsíC RoK 

   rakovina (nádorová 
onemocnění)

den mĚsíC RoK 
operační zákrok

den mĚsíC RoK 

chemoterapie 
den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

radioterapie 
den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

imunoterapie 
den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

transplantace orgánu
den mĚsíC RoK 

opakovaný výskyt diagnózy
den mĚsíC RoK 

  cévní mozková příhoda den mĚsíC RoK 
hospitalizace na JIP 

den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

uznání invalidním 3. stupně a/nebo přiznání příspěvku 
na péči z důvodu uznání stupně závislosti II a vyššího

den mĚsíC RoK 

  infarkt myokardu
den mĚsíC RoK 

hospitalizace na JIP 
den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

bypass (následkem vzniklé diagnózy infarktu myokardu)
den mĚsíC RoK 

PTCa (následkem vzniklé diagnózy infarktu myokardu)
den mĚsíC RoK 

   operace věnčitých 
(koronárních) tepen 
z důvodu ischemické 
choroby srdeční

den mĚsíC RoK 
hospitalizace na JIP 

den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

infarkt myokardu (následkem operace věnčitých tepen)
den mĚsíC RoK 

cévní mozková příhoda (následkem operace věnčitých 
tepen)

den mĚsíC RoK 

  operace aorty
den mĚsíC RoK 

hospitalizace na JIP 
den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

   náhrada jedné nebo více 
srdečních chlopní umělou 
chlopní

den mĚsíC RoK 
hospitalizace na JIP 

den mĚsíC RoK 

 – 

den mĚsíC RoK 

Vy
PL

ŇU
JE

 L
ÉK

AŘ
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název onemocnění / přesná diagnóza dle mKn10 

     
Popis onemocnění 

datum, kdy se objevily první příznaky v příčinné souvislosti s tímto onemocněním
  

mĚsíC RoK  

(obtíže evidované ve zdravotnické dokumentaci)

Chronologický popis příznaků 

adresa pracoviště, které operaci provedlo /kde byl pojištěný hospitalizován 

Byl pojištěný o uvedeném onemocnění informován?   

 ano ne

 
          

Pokud ano, uveďte datum 
 
den mĚsíC RoK  

Popište, jaký je současný stav pojištěného

Lékař svým podpisem potvrzuje, že ošetřoval pojištěného, který je uveden v tomto formuláři, a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvedl veškeré 
jemu dostupné informace týkající se předmětné pojistné události. 

V dne RaZíTKo a PodPIs léKaře
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Formulář k provedení identifikace žadatele o pojistné plnění
formulář k provedení identifi kace žadatele o pojistné plnění je nutné vyplnit v případech, kdy požadujete zaslat výplatu na svůj účet nebo na kontaktní adresu (složenka) 
a pojistné plnění převyšuje v přepočtu hodnotu 1 000 eUR. Pokud nezašlete správně  vyplněný formulář k provedení identifi kace a pojistné plnění převýší 1 000 eUR, 
zašleme výplatu pojistného plnění na účet České spořitelny, a.s. (tzv. sběrný účet) a identifi kace bude provedena při výplatě na pobočce České spořitelny.

ověření identifi kačních údajů může na základě předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) provést:
• pojišťovací poradce spolupracující s Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, 
• pracovník na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s.,
• obecní úřad s rozšířenou působností, krajský úřad, notář (doložení sepsané identifi kační listiny, která je veřejnou listinou), 
• zastupitelský úřad ČR – v případě provedení identifi kace v zahraničí (doložení sepsané identifi kační listiny, která je veřejnou listinou).

Vyplněný formulář zašlete na adresu: Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

VyPLŇUJE PORAdCE PŘI PLNĚNÍ NAd 1 000 EUR  

� IdENTIFIKOVANÁ OSOBA (osoba, která uplatňuje nárok na pojistné plnění)
Identifi kace
(vyberte jednu z variant)    Pojištěného

   fyzické osoby (zmocněnce) doloží ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

   Jiné  doloží kopii dokumentu, který opravňuje uplatnit nárok na pojistné plnění.

� ÚdAJE O IdENTIFIKOVANÉ OSOBĚ
Jméno PříJmení TITUl 

          
Rodné Číslo místo narození 

           Pohlaví        žena         muž

Typ pobytu
(vyberte jednu z variant)    Trvalý /   Jiný           Pokud jiný, uveďte 

typ pobytu      
státní občanství

Ulice Č. P. PsČ

          
obec stát 

          

druh a číslo průkazu totožnosti stát, případně orgán, který jej vydal

      Doba 
platnosti

den mĚsíC RoK 

2 0         

� POJIŠTĚNÁ OSOBA (osoba, které se stala pojistná událost), pokud se liší od identifi kované osoby
Jméno PříJmení TITUl 

          
Rodné Číslo

     

� IdENTIFIKACI PROVEdL/A 
Identifi kaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, 
za Pojišťovnu České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem náměstí Republiky 115, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 47452820, zapsanou v oR 
vedeném v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B vložce 855, provedl/a: 
Jméno PříJmení Telefon 

          
Identifi kace partnera Identifi kace poradce 

          aby identifi kace byla platná, je nutné vyplnit oba identifi kační údaje.

Prohlašuji, že jsem zaznamenal/a a ověřil/a správnost identifi kačních údajů a shodu podoby výše uvedené fyzické osoby s vyobrazením dle platného průkazu totožnosti.

datum zaznamenání 
a ověření 

  
den mĚsíC RoK 

2 0
      

PodPIs osoBy, KTeRÁ PRoVedla IdenTIfIKaCI
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