Allianz SRMLÝûRYQD a. s.
Ke Štvanici 65 186 00 Praha  tel. 841 170 000
õtVOR
škodné
události

Oznámení škodné události
Cestovní SRMLÝWėQt a DVLVWHQöQt VOXßEy

Storno zájezdu

'RUXöHQR

Doklady k SĝHGORßHQt
doklad o SRMLÝWėQt originál dokladu potvrzujícího uhrazení VWRUQRSRSODWNĞ IDNWXUD ~öHWQt doklad o zaplacení zájezdu a o vrácené öiVWFH  lékDĝVká zpráva SUĞkaz P1 doklad o KRVSLWDOL]DFL kopie úmrtního OLVWX 
zpráva SROLFLH povolávací rozkaz.
3ĝLNOiGiP

faktura

doklad o hospitalizaci

zpráva policie

jiný úöetní doklad

lékaĝská zpráva

povolávací rozkaz

prĞkaz pracovní neschopnosti

kopie úmrtního listu

jiné doklady potĝeEné k ĝešení PU

õtVOR pojistné smlouvy:
3ĝtMPHQt a jméno SRMLÝWėQpKR
Adresa:
Datum narození:

.

Povolání:

.

/

Rodné ötVOR
Tel. domĞ:

do zamėstnání:

Jméno a datum narození RVRE\ NYĞOL Qtß se ruší cesta:
1. Jména RVRE rušících cestu XYHĘWH vztah k RVREė XSODWěXMtFt nárok na pojistné SOQėQt

2. Výše VWRUQRSRSODWNĞ

3. PRöiWHN cesty

4. Konec cesty

5. Datum zaplacení cesty

6. Datum zrušení

7. 6SROHöQRVW která SRßDGXMH stornopoplatky
Adresa:
8. Máte sjednáno jiné pojištėní poskytující pojistnou ochranu proti Vámi uvedené škodė?
Uplatěujete u tohoto pojistitele náhradu škody

Tel.:
AN O

NE

AN O

NE

Název a adresa SRMLÝûRYQ\
Typ a ötVOR pojistné smlouvy
9. 3OQėQt poukDßWH na adresu:
QHER na korunový ~öHW

T. ö 108.04 / 01.2014

3URKODÝXML ßH všechny údaje uvedené v tomto oznámení jsem uvedl/a ~SOQė a SUDYGLYė a ßH jsem si YėGRPa GĞVOHGNĞ nepravdivých QHERQH~SOQäFK ~GDMĞ
Souhlasím s WtP DE\ pojistitel ]MLÝûRYDO a SĝH]NRXPiYDl PĞM fyzický i psychický zdravotní stav u všech lékDĝĞ a zdravotníckých ]Dĝt]HQt u kterých jsem se OpöLOD OpötP QHER se EXGX Opöit. Tento souhlas XGėOXML za
~öHOHP v\ĝL]RYiQt škodných událostí s WtP ßH ]PRFěXMi lékDĝH a zdravotnická ]Dĝt]HQt k vyhotovení lékDĝVkých ]SUiY provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace QHER k jejímu ]DSĞMöHní SRMLVWLWHOL a proto ]SURÝûXML
povinnosti POöHQOLYRVWL dotazované lékDĝH a pracovníky zdravotnických ]Dĝt]HQtSouhlasím Wpß s WtP DE\ si pojistitel v\ßiGDOi jiné informace QH]Eytné ke stanovení rozsahu pojistného SOQėQt RGSROLFLHVRXGXDSRG 
Beru na YėGRPt ßH pojistitel je z hlediska zákona ö 101/2000 6E o RFKUDQė RVREQtFK ~GDMĞ v platném ]QėQt správcem a zpracovatelem RVREQtFK ~GDMĞ YöHWQė RVREQtFK ~GDMĞ o mém zdravotním stavu. Souhlasím
s WtP DE\ pojistitel tyto údaje o zdravotním stavu zpracovával po celou GREX trvání QiURNĞ z tohoto SRMLÝWėQt
V ________________________________________ dne ____________________________________

__________________________________________________
podpis SRMLÝWėQpKR (jeho zákonného
]iVWXSFH SĝtSDGQė pojistníkD

LpNDĝVNi zpráva RÝHWĝXMtFtKR OpNDĝH a doklad o prDFRYQt QHVFKRSQRVWL
2ÝHWĝXMtFt lékDĝ SRWYU]XMH ßH RÝHWĝRYDO úraz öL RQHPRFQėQt SRVWLßHQpKR a zjistil WėOHVQi poškození a zdravotní újmy tohoto druhu a rozsahu:

1. Jméno pacienta a datum narození

2. Jméno a adresa lékDĝH

3. Jste stálým lékaĝem pojištėného?

ANO

NE
'HQ kdy jste GRSRUXöLO zrušit cestu

od kdy

4. 0ėO pacient MLß GĝtYH SRWtßH které jsou nyní GĞYRGHP ke zrušení cesty

ANO

NE

11. Hospitalizace

AN O

NE

od

12. Plánovaný výkon

ANO

NE

Popis:

13. Tėhotenství

AN O

NE

Pĝedpokládaný termín porodu:

5. Pokud DQR kdy a jakého rázu

6. PRöiWHN RQHPRFQėQt öL úrazu

7. 'ĞYRG zrušení cesty

8. 'LDJQy]D popis RQHPRFQėQt öL úrazu

9. =SĞVRE OpöE\

10. 3ĝHGSRNOiGDQi GRED OpöHQt

do

14. Jiná RQHPRFQėQt YöHWQė data diagnostikování:

15. =PėQD pracovní schopnosti YöHWQė data ]PėQ\

Datum ________________________________________ Podpis lékDĝH __________________________________________ Razítko ___________________________________________

6RXKODVtP DE\ lékDĝ RGSRYėGėO na dotazy SRMLÝûRYQ\ o zdravotních SRWtßtFK které jsou GĞYRGHP pro zrušení cesty.

V ____________________________________________ dne

__________________________________

___________________________________________________
podpis SRMLÝWėQpKR
SĝtS zákonného ]iVWXSFH

