
PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU MALOLETÉHO POISTENÉHO/SPOLUPOISTENÉHO

UPOZORNENIE: K Oznámeniu o absolvovaní chirurgického zákroku je potrebné priložiť kópiu lekárskej správy popisujúcej chirurgický zákrok.
OZNÁMENIE KU ŠKODOVEJ UDALOSTI - CHIRURGICKÝ ZÁKROK

Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého  
pobytu, PSČ

Rodné číslo /

Korešpondenčná  
adresa

ÚDAJE O POISTENOM, PRÍP. O SPOLUPOISTENOM DIEŤATI

Tel. číslo

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. ? áno nie
V prípade kladnej odpovede uveďte v akom postavení:

1/1

Prehlasujem, že k hore uvedenému chirurgickému zákroku som uviedol(a) pravdivé a úplné údaje. 
Splnomocňujem poisťovňu na vyžiadanie akejkoľvek dokumentácie týkajúcej sa môjho zdravotného stavu.

PREHLÁSENIE A SPLNOMOCNENIE (vypĺňa poistený alebo zákonný zástupca spolupoisteného dieťaťa)

Čísla poistných zmlúv, z ktorých si uplatňujete nárok na poistné plnenie za chirurgický zákrok.

Meno zákonného zástupcu: Rodné číslo /

V dňa podpis poisteného / zákonného zástupcu maloletého poisteného

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. ? áno nie
V prípade kladnej odpovede uveďte v akom postavení:

E-mail

Dátum absolvovania chirurgického zákroku:

Diagnóza ochorenia, ktoré bolo príčinou absolvovania chirurgického zákroku:

Jedná sa o chirurický zákrok v dôsledku ochorenia alebo úrazu?                         

ÚDAJE O ABSOLVOVANOM CHIRURGICKOM ZÁKROKU

Kedy sa Vám objavili prvé ťažkosti v súvislosti s ochorením, pre ktoré ste absolvovali chirurgický zákrok:

Boli ste v minulosti pre uvedené ťažkosti ošetrovaný(á):
Ak áno, uveďte dátum prvej návštevy lekára kvôli ochoreniu, pre ktoré ste absolvovali chirurgický zákrok:

áno nie

Čestne prehlasujem, že som oprávnený zastupovať a spravovať veci môjho dieťaťa a som si vedomý dôsledkov, keby toto prehlásenie nebolo pravdivé.

Ak ide o škodovú udalosť dieťaťa, na otázku odpovedajte v časti Prehlásenie zákonného zástupcu maloletého poisteného/spolupoisteného.

choroba          úraz
Ak sa jedná o chirurgický zákrok z dôvodu úrazu, stručne opíšte mechanizmus - spôsob a okolnosti vzniku úrazu a dátum nastatia úrazu.
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Nevpisujte text - miesto pre čiarový kódNevpisujte text - miesto pre podateľňu

Poistné plnenie poukážte na bankový účet

IBAN príjemcu:

SWIFT / BIC banky príjemcu:


