
Poistený

Toto potvrdenie o priznaní invalidity, invalidného dôchodku čo najskôr:
– zašlite na adresu: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 
841 04 Bratislava alebo
– odovzdajte na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky, ktorá poskytla úver/pôžičku.
Doklady, ktoré je potrebné doručiť s potvrdením:
– kópia rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku/kópia rozhodnutia o priznaní ŤZP-S u dôchodcu z 
ÚPSVaR + kópia ŤZP-S preukazu
– kópia lekárskej správy z pobočky Sociálnej poisťovne (zápisnica, posudok)
– meno, presná adresa odborných lekárov poisteného

Oznámenie o priznaní invalidity, 
invalidného dôchodku/ŤZP-S u dôchodcu

Poistenie schopnosti splácať úver

Prosím, nasledujúce oznámenie vyplňte čitateľne, paličkovým písmom.
Všetky informácie, o ktorých sa poisťovateľ dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného, smie použiť iba na 
svoju potrebu.

Titul, meno, priezvisko Rodné číslo
Adresa Telefónne číslo

Štátna príslušnosť

Poistná udalosť

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.

Dátum vzniku poistnej udalosti
Príčina poistnej udalosti
Diagnóza choroby/úrazu
Meno, priezvisko a adresa praktického 
lekára, ktorý má/mal poisteného  
v zdravotnej starostlivosti
Ak vyšetruje poistnú udalosť aj iná 
inštitúcia, adresa danej inštitúcie

Vyhlasujem, že mnou poskytnuté informácie sú úplné a pravdivé. Beriem na vedomie, že akýkoľvek mnou 
neuvedený, neúplný alebo nepravdivý údaj môže mať za následok zníženie poistného plnenia. Súhlasím so 
zisťovaním a preskúmaním skutočností týkajúcich sa zdravotného stavu poisteného v čase vzniku poistnej udalosti 
a s tým, že poistné plnenie bude uhradené v súlade s poistnou zmluvou a poistnými podmienkami.

Podpis poisteného

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 poboč-
kách poisťovateľa.

choroba úraz

Druh a číslo dokladu totožnosti:


	ImageField1: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEkAAABJCAYAAABxcwvcAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACx
jwv8YQUAAAAJcEhZcwAAEzkAABM5AY/CVgEAAAMGSURBVHhe7Y5BjtxADMTy/09vpEuAjSigaqrb
vgwBXgpU23+Kn/8lqGuJpGuJ012jtrXLIUokXUuc7hq1rV0OUSLpWuJ016ht7XKIEknXEqe7Rm1r
l0OUSLqWON01alu7HMqq0G2bQO8dcI4EdZsqdNsm0HsHnCNB3aYK3bYJ9N4B50hQt6lCt20CvXfA
ORLUbarQbZtA7x0Qx0fcoDZxQ21rn+FTblCbuKG2tc/wKTeoTdxQ29pn+JQb1CZuqG3tM3zKDWoT
N9S29hk+5Qa1iRtqW/sMb0hQ1ybQewfE8bgEdW0CvXdAHI9LUNcm0HsHxPG4BHVtAr13QByPS1DX
JtB7B5zjDeg7qSp026pU+/mxA30nVYVuW5VqPz92oO+kqtBtq1Lt58cO9J1UFbptVar9/NiBvpOq
QretSrWfHzd0r7qhtklnOkcHulfdUNukM52jA92rbqht0pnO0YHuVTfUNulM5+hA96obapt0pnNM
oTdJB7q/IVG7FjrQm6QD3d+QqF0LHehN0oHub0jUroUO9CbpQPc3JGrXQgd6k3Sg+xsStWuhA71J
OtD9DYnatfBJ6J9edo5vQ//0snN8G/qnl53j29A/vewc34b+6WVxjFShW0cVum1VquUHElXo1lGF
bluVavmBRBW6dVSh21alWn4gUYVuHVXotlWplh9IVKFbRxW6bVWq/fx4g950JNSOoFvTOabQm46E
2hF0azrHFHrTkVA7gm5N55hCbzoSakfQrekcU+hNR0LtCLo1nSNBXXsD+o6qg3pfuxyiN6DvqDqo
97XLIXoD+o6qg3pfuxyiN6DvqDqo97XLIXoD+o6qg3pfuxZuqPfUpabQm4tzdFDvqUtNoTcX5+ig
3lOXmkJvLs7RQb2nLjWF3lyco4N6T11qCr25OEcH9Z661BR6cxHH4xLUbRJqt6He1z7DGxLUbRJq
t6He1z7DGxLUbRJqt6He1z7DGxLUbRJqt6He1z7DGxLUbRJqt6He1z7Dr0Mcv/4Wx6+/xfHrb3H8
+s8/P38BmknNnTvZVUMAAAAASUVORK5CYII=



