
Upozornenie: 
Bez priloženej žiadosti o ošetrovné vystavenej pre Sociálnu poisťovňu a kópie lekárskych správ s priebehom 
liečby nie je možné pristúpiť k vybaveniu škodovej udalosti.

Ošetrovné

Titul, meno, priezvisko
poisteného

Rodné číslo

Číslo poistnej zmluvy Telefónne číslo/
e-mailová adresa

Adresa bydliska

Titul, meno, priezvisko 
žiadateľa o ošetrovné

 � Zamestnanec Zamestnávateľ
Pracovná pozícia

 � SZČO Druh podnikateľskej činnosti
(povinnosť doložiť doklad o vzniku 
nároku na poberanie dávok podľa 
príslušných právnych predpisov)
Miesto výkonu práce

Prvé príznaky ochore-
nia (vrátane dátumu)
Prvé diagnostikovanie 
ochorenia (dátum)
Opis priebehu liečby 
(vrátane komplikácií)

VYPLNÍ POISTENÝ

Poistné plnenie poukážte na:
Kód banky� Číslo účtu (IBAN):

Vyhlasujem, že som všetky otázky zodpovedal(a) pravdivo a úplne, že som k hláseniu škodovej udalosti 
vyplnil(a) pre Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, len toto oznámenie a že som si 
vedomý(á) dôsledkov nesprávnych odpovedí na povinnosť poisťovateľa plniť. Súhlasím, aby si Generali 
Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu vyžiadala všetku potrebnú zdravotnú dokumentáciu a 
získala od lekárov informácie o mojom liečení a zdravotnom stave pre potreby šetrenia poistnej udalosti.

Miesto:
Dátum:

Pečiatka a podpis 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali 
Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom 
znení. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle poisťovateľa a v po-
bočkách poisťovateľa.
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