
Zdravotní dotazník pojištěného Z5103
ČÍSLO NABÍDKY / POJISTNÉ SMLOUVY

PřÍJMeNÍ A JMÉNO rODNÉ ČÍSLO

     

� I. ÚDAJE O LÉKAŘI

Odborný lékař, kterého pravidelně navštěvujete 
– uveďte jeho odbornost (název oddělení, které 
navštěvujete mimo praktického lékaře):

Pozn.: Neuvádějte preventivní prohlídky.

� II. POvOLání

Povolání, pracovní zařazení (funkce), obor činnosti (odvětví):

� ZDRAvOTní DOTAZY
Beru na vědomí, že odpovědi na následující zdravotní dotazy mají zásadní význam pro rozhodnutí pojišťovny, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. rozumím 
tomu, že v případě nepravdivého nebo neúplného zodpovězení těchto dotazů může pojišťovna od pojistné smlouvy odstoupit nebo odmítnout či snížit pojistné plnění.
� III. ZAšKRTněTE PRAvDIvě ODPOvěď; v PŘíPADě, žE ZvOLíTE mOžnOsT AnO, JE nEZbYTnÉ uvÉsT DALší DETAILY.
1. Jste v současné době v pracovní neschopnosti?  Ne ANO

  
Diagnóza:

Od kdy (měsíc, rok):

Předpokládaný konec neschopnosti (měsíc, rok):

2.  Jste v současné době vyšetřován/a pro onemocnění nebo úraz?  Ne ANO
  

Jaké/čeho?

3. Je u Vás v současné době plánován pobyt v nemocnici nebo operace?  Ne ANO
  

Důvod:

Od kdy (měsíc, rok):

4.  Užíváte pravidelně léky, jste pod lékařským dohledem?  Ne ANO
  

Název léku:

Dávkování: 

Jak dlouho:

Na jaké onemocnění:
5.  Byl/a jste v posledních pěti letech v pracovní neschopnosti delší než čtyři týdny?  Ne ANO

  
Diagnóza:

Od kdy (měsíc, rok):

Do kdy (měsíc, rok):
6.   Vyžadovalo nějaké Vaše onemocnění  či úraz v posledních pěti letech pobyt 

a léčení v nemocnici nebo v jiném léčebném či zdravotnickém zařízení?
 Ne ANO
  

Diagnóza:

Od kdy (měsíc, rok):

Do kdy (měsíc, rok):
7.   Podstoupil/a jste v posledních pěti letech speciální vyšetření  

(rTG, CT, MrI, eKG, eeG, ultrazvuk, endoskopie, ozařování aj.)?
 Ne ANO
  

Jaké, výsledek:

8.  Jste uznán/a invalidním 1., 2. nebo 3. stupně?  Ne ANO
  

Důvod:

Stupeň:

Od kdy (měsíc, rok):
9.  Jaká je Vaše váha a výška?

Váha:  kg               Výška:  cm 

10. Kouříte (cigarety, doutníky apod.)?  Ne ANO
  

Kolik denně:
Jak dlouho:

11.  Pijete alkohol? pravidelně
  

   příležitostně

 Ne ANO
   

 Ne ANO
  

Druh alkoholu:

Kolik denně:

Jak dlouho:

12.  Užíváte nebo jste někdy užíval/a narkotika nebo drogy?  Ne ANO
  

Jaké, kdy, jak dlouho?

13.   Jste HIV pozitivní (byl Vám diagnostikován AIDS)?  Ne ANO
  

Od kdy (měsíc, rok):

Způsob léčby:

14. Jste těhotná?  Ne ANO
  

Plánovaný termín porodu:

rizikové těhotenství:
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�  Iv. LÉčíTE sE nEbO JsTE sE v POsLEDních sEDmI LETEch LÉčIL/A s chORObAmI nEbO POTížEmI sOuvIsEJícímI s/sE: 
(Zaškrtněte pravdivě odpověď; v případě, že zvolíte možnost ANO, je nezbytné uvést další detaily – podtrhnout zdravotní problém, kterého se odpověď týká, a doplnit přesnou diagnózu či 
výsledek a rok vyšetření.)

1.  zhoubným onemocněním (včetně rakoviny kůže)?  Ne ANO
  

Jaké:

Od kdy (měsíc, rok):

Léčba byla ukončena (měsíc, rok):
2.   dýchacím systémem (astma, chronická bronchitida, zápal plic, plicní tuberkulóza 

aj.)?
 Ne ANO
  

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:

3.   srdcem a cévním systémem (vysoký krevní tlak, infarkt, vrozená srdeční vada, srdeční 
selhání, stavy bušení srdce, cévní mozková příroda, zánět žil, křečové žíly aj.)?

 Ne ANO
  

U vysokého krevního tlaku uveďte aktuální hodnotu a datum měření:

4.   nervovým systémem (epilepsie, závratě, obrna, roztroušená skleróza, postižení 
nervů, bolesti zad a pohybového aparátu aj.)?

 Ne ANO
  

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:

5.    psychickými potížemi (únavový syndrom, deprese, neuróza, pokus o sebevraždu, 
poruchy chování aj.)?

 Ne ANO
  

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:

6.    zažívacím systémem (brániční kýla, žaludeční, dvanácterníkový vřed, jiné 
žaludeční nebo střevní problémy, např.  hemoroidy, krvácení, záněty, choroby 
jaterní, nemoci žlučníku, slinivky břišní aj.)?

 Ne ANO
  

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:

7.    močopohlavním systémem (choroby ledvin, močových cest nebo měchýře, 
prostaty, močové kameny, krev nebo bílkoviny v moči, gynekologické potíže aj.)?

 Ne ANO
  

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:

8.    imunitním systémem a infekčními chorobami (pohlavně přenosná onemocnění, 
infekční žloutenka, tropické onemocnění, borelióza aj.)?

 Ne ANO
  

Druh a typ nemoci:

rok diagnózy:

Následky:
9.   kožními chorobami (ekzémy, alergie, lupénka)?

 Ne ANO
  

Druh nemoci:

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:

Následky:
10.    chorobami krve a metabolismu a jinými hormonálními poruchami?
  cukrovka  Ne ANO

  

Typ cukrovky:

Od kdy:

Způsob léčby:
 cholesterol  Ne ANO

  

Hodnota:

Datum měření:

Způsob léčby:
 onemocnění štítné žlázy  Ne ANO

  

Hyperfunkce:

Hypofunkce:

Způsob léčby:
 poruchy krvetvorby, srážlivosti  Ne ANO

  

Druh nemoci:

Kdy, jak dlouho:

Způsob léčby:
 dna, chudokrevnost  Ne ANO

  
Od kdy:

Způsob léčby:

11.   zrakem nebo sluchem (krátkozrakost, dalekozrakost, snížená zraková ostrost, 
onemocnění sítnice, zákal, vady sluchu aj.)?

 Ne ANO
  

Název onemocnění, vlevo x vpravo:

Dioptrie:

rok vyšetření:
12.   svalovým a kosterním systémem (kosti, klouby, páteř, svaly, vazy, meziobratlové 

ploténky, šlachy, záda, šíje, ramena, záněty kloubů, revmatismus aj.)?  Ne ANO
  

Od kdy (měsíc, rok):

Důvod:

Následky:

Lokalizace:
13.   Měl/a jste v posledních sedmi letech onemocnění prsu (mimo zhoubného 

onemocnění)? 
 Ne ANO
  

Jaké:

Kdy (měsíc, rok):

Způsob léčby:
14.  Máte jiné zdravotní problémy?  Ne ANO

  
Jaké:

15.  Onemocněli Vaši rodiče nebo sourozenci před 60. rokem věku některou 
z těchto chorob: srdeční nebo oběhová choroba, cévní mozková příhoda, infarkt 
myokardu, nádorové onemocnění, ledvinové onemocnění, cukrovka, vysoký 
krevní tlak, zvýšený cholesterol, duševní nemoci, roztroušená skleróza, popř. jiná 
dědičná onemocnění?

 Ne ANO
  

Choroba, příbuzenský vztah a věk v době onemocnění (případně věk v době 
úmrtí):

� DOPLnění výšE uvEDEných ODPOvěDí:

Strana 2 7604 (Z 5103) 05/2018



Prohlašuji, že jsem na všechny uvedené dotazy odpověděl/a pravdivě a úplně. Zmocňuji vás jako pojišťovnu k zjišťování či ověřování mého zdravotního stavu 
pro účely sjednání, změny pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí či výkonu jiných práv a povinností z pojistné smlouvy, a to zejména formou dotazů 
u příslušných lékařů (zdravotnických zařízení), žádostí o poskytnutí lékařských zpráv, pořízení výpisů nebo opisů ze zdravotnické dokumentace, popř. z jiných 
zápisů, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu; toto zmocnění platí i po mé smrti.
Opravňuji příslušného lékaře (zdravotnické zařízení), aby vám poskytl informace o mém zdravotním stavu v rozsahu, v jakém je povinen poskytnout je 
pacientovi, a to v souladu s § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

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
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 jí 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 se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu

Zpracování osobních údajů bez souhlasu
Pojišťovna dále na základě svého oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem a souvisejících 
vztahů s pojištěným zpracovává ke stejným účelům, jako jsou uvedeny výše u údajů o zdravotním stavu, i vaše ostatní osobní údaje uvedené v tomto 
formuláři.

Údaje o vašem zdravotním stavu mohou být dále na základě oprávněného zájmu pojišťovny spočívajícího v ochraně před neoprávněnými či protiprávními 
nároky zpracovávány bez vašeho souhlasu i za účelem ochrany právních nároků pojišťovny a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních 
jednání.

Podpisem tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním údajů o zdravotním stavu 
a 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.

PODPIS POJIšTěNÉHO

DATUM
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