
E-mail6)

Kontaktní 
adresa

Na tomto formuláři lze uplatnit právo na pojistné plnění za trvalé následky úrazu, které lze hodnotit nejdříve po jejich ustálení, nejpozději však ke 3 rokům od úrazu. Vyplňte části B. až E. – bez jejich úplného
vyplnění včetně podpisu nelze poskytnout pojistné plnění – a předejte k vyplnění části H. svému ošetřujícímu lékaři z oboru medicíny, který je příslušný k podání zprávy podle charakteru trvalých následků
– např. ortopedie, traumatologie. Náklady spojené s vyplněním zprávy lékaře pojistitel nehradí. 

Vyplněný formulář včetně 
příloh zašlete na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634,  664 42  Modřice

Prezentační razítko

Povolání – oblast podnikání k datu úrazuPSČObec – dodací pošta

Rodné číslo1) Příjmení Jméno Titul

TelefonMobilní telefon

Oznámení/hlášení pojistné události - trvalé následky úrazu

Lo-107/7658 (L 5028) 09/2019

Zanechal-li úraz poraněnému 
trvalé následky, jsou ustáleny?

Pokud nejsou trvalé následky ustáleny, uveďte důvod:

Co udal pojištěný jako příčinu úrazu:

Byl pojištěný v době úrazu
pod vlivem alkoholu či
jiných návykových látek2)

Byl příčinou úrazu pokus 
o sebevraždu nebo 
sebepoškození?

Rodné číslo1) Příjmení Jméno TitulZPRÁVA LÉKAŘE

Pokud ano, uveďte promile alkoholu ‰ 

Uveďte hladinu a způsob měření návykové látky:

Název poskytovatele zdravotních služeb nebo jméno lékaře

2

Hodnocení trvalých následků úrazu - lékař potvrzuje, že u pojištěného zjistil trvalé následky tohoto druhu a rozsahu:

Zpráva lékaře - trvalé následky úrazu L5028
Informace pro lékaře – odměnu za vyplnění této zprávy Vám uhradí pojištěný (oprávněná osoba). Prosíme o čitelné 
vyplnění všech údajů. Nestačí-li pro požadované údaje místo v předtištěných kolonkách, uveďte je na samostatném 
listu, který přiložte k tomuto formuláři. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na informační linku 957 105 105 (ve všední dny od 8 do 18 hodin).
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