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Generali Poji‰Èovna a.s.
Bûlehradská 132
120 84  Praha 2
âeská republika
Klientsk! servis 844 188 188
(dále jen „pojistitel“)

Vypl!te, prosím, první stranu formulá"e, druhou stranu vyplní o#et"ující léka".

Oznámení o úrazu – vyplní poji#t$n%

pojistná smlouva (.:

P$i jaké (innosti k úrazu do!lo:

Nep"ehlédn$te:
• P$i komunikaci s poji!"ovnou (v ka&dém sd#lení nebo dotazu) je v&dy nutné uvést &íslo Va#í pojistné smlouvy. V p$ípad# nejasností (i dotaz) je Vám k dispozici ná! Klientsk%  

servis 844 188 188.
• Ka&d% úraz nahlaste neprodlen#. Po úrazu ihned vyhledejte léka$skou pomoc a v lé(ení pokra(ujte a& do jeho skon(ení. Dal!í práva a povinnosti spojené se vznikem !kodné události jsou 

uvedeny ve v!eobecn%ch a zvlá!tních pojistn%ch podmínkách platn%ch pro Va!i smlouvu.
• Pro posouzení !kodné události je nutné p$edlo&it v!echny doklady, které si pojistitel vy&ádá (nap$. v p$ípad# hospitalizace: kopie propou!t#cí zprávy, v p$ípad# operace: kopie opera(ního 

protokolu, v p$ípad# pracovní neschopnosti: kopie dokladu o pracovní neschopnosti (dle platné legislativy).

Pojistník Poji#t$n% (není-li toto&n% s pojistníkem)

p$íjmení, jméno, titul (p$íp. obchodní firma, název) p$íjmení, jméno, titul 

rodné (íslo (p$íp. I') nebo datum narození telefonní spojení rodné (íslo nebo datum narození telefonní spojení

ulice, (íslo popisné a orienta(ní ulice, (íslo popisné a orienta(ní

PS' PS'

sou(asné, p$íp. i vedlej!í povolání poji!t#ného

Byl jste v souvislosti s úrazem uznán  
práce neschopn%m?

praktick% léka$ poji!t#ného (jméno, adresa, telefon)

p$i sportu, jakém: ve které sout#&i:
jste-li registrovan%m 
sportovcem, odkdy:

v zam#stnání v domácnosti ve volném (ase p$i dopravní nehod# p$i jiné (innosti

datum a hodina úrazu

:

místo úrazu

Kdy a kter%m léka$em Vám byla poskytnuta první pomoc (jméno, adresa, telefon)? Orgán Policie 'R, kter% provádí vy!et$ování (nutno p$ilo&it kopii policejního protokolu):

O!et$ující léka$ v dob# úrazu (jméno, adresa, telefon): Byl/a-li jste hospitalizován/a, uve*te údaje o nemocnici (adresa, odd#lení)?

1. Byl/a jste ji& p$ed oznamovan%m úrazem sti&en/a t#lesnou  
nebo smyslovou nemocí (i vadou? ano ne Jakou?

2. Pobíráte invalidní d)chod?
ano, pro invaliditu I.  
a II. stupn# ((áste(n%)

ano, pro invaliditu 
III. stupn# (pln%)nepobírám pokud ano, od kterého data

3. P$ípadné pojistné pln#ní si p$ejete poukázat na:

ú(et kód banky

na adresu

Prohlá#ení poji#t$ného/pojistníka
Jsem si v#dom/a své povinnosti pravdiv# a úpln# odpov#d#t na v!echny dotazy pojistitele a uvést v!echny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na v#domí, &e p$i poru!ení t#chto povinností má pojistitel právo  
od pojistné smlouvy odstoupit, sní&it nebo odmítnout pojistné pln#ní. Zpro!"uji státní zastupitelství, policii a dal!í orgány (inné v trestním $ízení, hasi(sk% záchrann% sbor, léka$e, zdravotnická za$ízení nebo záchrannou slu&bu povinnosti 
ml(enlivosti. Sou(asn# zmoc+uji pojistitele, resp. jím pov#$enou osobu, aby ve v!ech $ízeních probíhajících v souvislosti se !kodnou událostí mohl nahlí&et do soudních, policejních, zdravotních, p$ípadn# jin%ch ú$edních spis) a zhotovovat 
z nich kopie (i v%pisy.
Zavazuji se informovat pojistitele o o!et$ujících léka$ích a zdravotnick%ch za$ízeních a získávat od nich pojistitelem po&adované zprávy. Zárove+ pojistiteli ud#luji souhlas k nahlí&ení do zdravotnické dokumentace a dále se zavazuji mu 
poskytnout ve!keré informace shromá&d#né ve zdravotnické dokumentaci vedené o mé osob# v jin%ch zápisech, které se vztahují k mému zdravotnímu stavu, nebo &e jejich poskytnutí zajistím.
Zpro!"uji ml(enlivosti a zmoc+uji tímto o!et$ujícího léka$e, zdravotnická za$ízení, zdravotní poji!"ovny a orgány správy sociálního zabezpe(ení k poskytnutí informací a doklad) ze zdravotnické dokumentace; dále pojistitele zmoc+uji, aby 
si od léka$) a zdravotnick%ch za$ízení vy&adoval nutné informace o mém zdravotním stavu bez obsahového omezení. Zavazuji se zajistit na v%zvu pojistitele bezodkladn# ve!keré informace o zdravotní pé(i, která mi byla poskytnuta léka$i 
a zdravotnick%mi za$ízeními z ve$ejného zdravotního poji!t#ní. Zárove+ souhlasím s tím, aby pojistitel v p$ípad# pot$eby ov#$oval, zda pobírám invalidní d)chod. Beru na v#domí, &e odchyln# od VPP/ZPP platn%ch pro sjednané druhy 
poji!t#ní se ujednává: pln%m invalidním d)chodem se rozumí pln% invalidní d)chod a invalidní d)chod pro invaliditu III. stupn# podle platn%ch p$edpis) o sociálním zabezpe(ení, (áste(n%m invalidním d)chodem se rozumí (áste(n% invalidní 
d)chod a invalidní d)chod pro invaliditu II. a I. stupn# podle platn%ch p$edpis) o sociálním zabezpe(ení.
Zmoc+uji pojistitele k nahlédnutí do podklad) jin%ch poji!"oven a ve!ker%ch rozhodujících podklad) v souvislosti se !et$ením !kodn%ch událostí a v%platou pojistného pln#ní. V%!e uvedené souhlasy a zmocn#ní se vztahují i na dobu po mé 
smrti. Beru na v#domí, &e pojistitel není povinen vyplatit pojistné pln#ní do doby, ne& mu budou poskytnuty doklady pot$ebné pro likvidaci !kodné události, zejména ty, které si pojistitel vy&ádá. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje 
(adresní a identifika(ní) a údaje o zdravotním stavu byly zpracovány správcem Generali Poji!"ovna a.s., B#lehradská 132, 120 84 Praha 2, 'eská republika a jeho smluvními partnery (zejména poji!"ovacími zprost$edkovateli) spl+ujícími 
podmínky zákona (. 101/2000 Sb., o ochran# osobních údaj), pro ú(ely poji!"ovací (innosti a dal!ích (inností vymezen%ch zákonem (. 277/2009 Sb., o poji!"ovnictví, a to po dobu nezbytn# nutnou k zaji!t#ní práv a povinností plynoucích 
ze závazkového právního vztahu a dále po dobu vypl%vající z obecn# závazn%ch právních p$edpis).
Souhlasím s p$edáváním a poskytováním osobních údaj) a údaj) o zdravotním stavu subjekt)m mezinárodního koncernu Generali a zaji!"ovacím partner)m, pro ú(ely a dobu uvedenou v p$edchozí v#t#.
Prohla!uji, &e jsem byl/a ve smyslu zákona (. 101/2000 Sb. informován/a o sv%ch právech a povinnostech a o právech a povinnostech správce Generali Poji!"ovna a.s., zejména o právu p$ístupu k osobním údaj)m, jako& i o dal!ích 
právech dle tohoto zákona. Zavazuji se, &e bez zbyte(ného odkladu nahlásím jakoukoliv zm#nu zpracovávan%ch údaj).

jméno a p$íjmení pojistníka

jméno a p$íjmení poji!t#ného

je-li jím právnická osoba, pak osoby oprávn#né jednat za pojistníka

zákonného zástupce v p$ípad# nezletilosti poji!t#ného

podpis (otisk razítka organizace, nutné u smluv skupinového úrazového poji!t#ní)

podpis

místo dne

(íslo ú(tu

r. (. zák. zástupce 
nezletilého poji!t#ného99
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Podrobn% a p$esn% popis úrazového d#je (jak k úrazu do!lo, druh úrazu a poran#ná (ást t#la):

ano ne

 Pokud ano, odkdy:

obec – (ást obce obec – (ást obce



Generali Poji‰Èovna a.s.
Bûlehradská 132
120 84  Praha 2
âeská republika
Klientsk! servis 844 188 188
(dále jen „pojistitel“)

Zpráva o#et"ujícího léka"e

jméno a p$íjmení poji!t#ného

P$edpokládáte, &e úraz zanechá TN? 
pokud ano, uve*te jakého pravd#podobného druhu a rozsahu

jméno léka$e a adresa zdravotnického za$ízení

diagnóza vlastního zran#ní

podrobn% popis t#lesného po!kození zp)sobeného úrazem (nap$. u zhmo&d#nin uve*te, zda do!lo k poru!e funkce posti&ené (ásti; u rány typ a velikost; u popálenin rozsah  
a stupe+; u poran#ní zub) (íslo zubu a zda do!lo k jeho ztrát# nebo ohro&ení vitality; apod.)

RTG nález s popisem nebo jiná speciální vy!et$ení (CT, MR) – p$ilo&it kopii zprávy nebo vypsat záv#ry

popis zp)sobu lé(ení (nap$. u fixace uve*te druh a dobu; rehabilitace od-do, kde; apod.)

p$i prodlou&ení doby lé(ení uve*te d)vody (komplikace od-do)

jiné sd#lení léka$e

jméno léka$e nebo název a adresa zdravotnického za$ízení v(etn# telefonního nebo p$ípadn# i emailového kontaktu

V p$ípad# hospitalizace p$ilo&te 
kopii propou!t#cí zprávy.

p$í(ina úrazu podle pacienta uvedená p$i prvním o!et$ení

rodné (íslo

kód podle MKN 10

datum datum

vystaveno potvrzení PN (. datum vystavení

hospitalizace od

datum

celková doba lé(ení  od doba prac. neschopnosti  od

do

po(et p$íloh

do do

operace datum – p$ilo&it kopii opera(ního protokolu

kde

k prvnímu léka$skému 
o!et$ení do!lo dne

hodina úrazu hodina

Generali Poji!"ovna a.s., se sídlem B#lehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejst$íku vedeném M#stsk%m soudem v Praze, oddíl B, vlo&ka 2866. I': 61859869, DI': CZ699001273, 
klientsk% servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Spole(nost je (lenem Skupiny Generali, zapsané v italském registru poji!"ovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod (íslem 26.

Odpovídá t#lesné po!kození okolnostem, které uvedl po!kozen%? 

Do!lo k úrazu cizím zavin#ním? Byl úraz vy!et$ován policií?

Byla poran#ná (ást t#la ji& p$ed úrazem posti&ena?
pokud ano, uve*te rozsah a v kterém roce do!lo k p$edchozímu posti&ení

ano

ano

ano ne

ne

ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

Do!lo k úrazu v d)sledku po&ití alkoholu nebo návykov%ch látek nebo byl po!kozen% v dob# úrazu pod vlivem alkoholu nebo jin%ch návykov%ch látek? 
pokud ano, rozve*te (p$íznaky, promile alkoholu v krvi, apod.)

Bylo p$í(inou úrazu sebepo!kození? 
pokud ano, uve*te podrobnosti

razítko a podpis léka$e
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