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Vitalitas pojišťovna, a.s. Tusarova 1152/36 

170 00    Praha 7 
Zapsaná u rejstříkového soudu 
v Praze spis. zn. B 5646 

IČO 257 10 966 info.cesty@vitalitas.cz 
www.vitalitas.cz 

Infolinka 
261 105 206 

 

DRUH POJISTNÉ UDÁLOSTI 

Číslo pojistné smlouvy 

Jméno a příjmení pojištěné osoby 

Rodné číslo 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 

Adresa – ulice, číslo popisné, obec PSČ 

Telefon E-mail 

Datum vzniku pojistné události 

Stručný popis události (jak k úrazu došlo, diagnóza, …) 

 

Trvalé následky úrazu (posuzují se po uplynutí 1 roku ode dne úrazu) 

Jednorázové plnění za vyjmenované úrazy 

Jednorázové plnění za operační zákrok v celkové anestezii  

Náklady spojené s úrazem v celkové výši 

Hospitalizace v důsledku úrazu od   do    

Pobyt v lázeňských či rehabilitačních zařízeních v důsledku úrazu od  do 

Náklady na konzultaci s odborníkem v přímé souvislosti s úrazem v celkové výši 

Náklady na zubní implantát / plastickou chirurgii v přímé souvislosti s úrazem v celkové výši 

Ošetřovné od  do 

ZPŮSOB ÚHRADY 

Vyplněné oznámení pojistné události odešlete spolu s kopií smlouvy a s požadovanými doklady doporučeně na adresu pracoviště: 
Vitalitas pojišťovna, a.s., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. 

Pojistné plnění si přeji poukázat na účet číslo kód banky 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a nic nebylo zamlčeno. 
Souhlasím se zpracováním údajů o mém zdravotním stavu/zdravotního stavu mého dítěte, které jsou považovány za zvláštní kategorie osobních údajů 
(citlivé údaje), a to pojistitelem pro účely šetření a likvidace hlášené pojistné události. Současně zprošťuji ošetřující lékaře povinnosti mlčenlivosti o mém 
zdravotním stavu/zdravotním stavu mého dítěte. Jsem si vědom/a, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat a že odvoláním mého souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním mého souhlasu. Dále jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale v případě, 
že souhlas nebo údaje o zdravotním stavu nebudou uděleny, pojistitel nebude schopen řádně prošetřit a zlikvidovat hlášenou pojistnou událost. 
 
Další informace o zpracování osobních údajů 
naleznete na www.vitalitas.cz 

 

K oznámení pojistné události přiložte, prosím, lékařskou zprávu. V případě zvláštní péče originály účtů, resp. dokladů 
poukazujících skutečnou výši vynaložených nákladů. 

Dne Podpis 


