Potvrzení
o cestovním pojištění
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458
PSČ 532 18, Česká republika
IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen „pojistitel“)
tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

číslo pojistné smlouvy:

7110002626

Pojištěná osoba
Příjmení / Surname

Jméno / Given name

Rodné číslo / Personal No.

Platnost pojištění
Datum uzavření
pojistné smlouvy

Počátek pojištění /
Beginning of insurance

20

Konec pojištění /
End of insurance

20

20

Děkujeme Vám, že jste si zvolili cestovní pojištění
ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.
Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro Vaši spokojenost
před cestou, během ní i po návratu domů.

Pokyny pro klienta
– Nezapomeňte si vzít na cestu do zahraničí
brožuru s pojistnými podmínkami a toto
potvrzení o cestovním pojištění nebo pojistnou
smlouvu.
– V případě vzniku škodné události se telefonicky
obraťte na asistenční službu. Odkudkoli ze světa
je Vám asistenční služba k dispozici 24 hodin
denně, 365 dní v roce s česky mluvícím
operátorem. Pokud se dovoláte pouze
na záznamník asistenční služby, nadiktujte své
iniciály a telefonní číslo, kam Vám může
asistenční služba volat zpět. Po zanechání vzkazu
Vám asistenční služba zavolá do 15 minut.

Jak postupovat v případě škodné události
Při onemocnění nebo úrazu
– Pokud nechcete hradit Vaše náklady v hotovosti,
kontaktujte asistenční službu.
– Budete-li muset hradit veškeré náklady v hotovosti,
uschovejte si všechny účty a lékařskou zprávu,
aby Vám mohly být po návratu do České
republiky proplaceny.
Při škodné události na zavazadlech
– Krádež zavazadel neprodleně ohlaste na policii
a vyžádejte si policejní protokol.
– Zdokumentujte okolnosti škodné události
(fotodokumentace).

– Zdokumentujte okolnosti škodné události
(fotodokumentace).

Oznámení škodné události
– Vyplňte důkladně všechny kolonky formuláře,
urychlíte tak šetření škodné události.
– Nezapomeňte vždy přiložit originály dokladů
potřebných k vyřízení škodné události.
– Při úrazu nebo onemocnění požádejte lékaře
v zahraničí o kompletní vyplnění formuláře
Atestatio Medici (Litteris versalibus). Bez
vyplnění nelze provést šetření škodné události.

Při odpovědnosti za škodu
– Svou odpovědnost za škodu bez souhlasu
pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu
neuhrazujte, ani částečně, nepodepisujte žádný
dokument, jehož obsahu nebudete rozumět.
– Poškozeného informujte o svém pojištění
a předejte mu kontakt na pojišťovnu.
– Snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného
a případných svědků.

Oznámení škodné události

VYPLNÍ POJIŠTĚNÝ

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Státní příslušnost

Číslo pojistné smlouvy

Adresa (ulice, město, PSČ)
Datum odjezdu

Telefon
Datum návratu

Datum škodné události

Organizátor Vaší cesty (cestovní kancelář, podnik, individuálně)

Popis vzniku škodné události

Místo vzniku události (stát)
Stát a měna, ve které proběhla platba

Označte úkony vztahující se k Vaší škodné události

ošetření

léky

Ke kontaktu s asistenční službou
ČSOB Pojišťovny došlo
Pojistné plnění poukažte na účet

hospitalizace

repatriace

transport

Dne

NE

ANO

úraz
Jak došlo k platbě

20

přivolání opatrovníka
v hotovosti

zavazadla
neplaceno

Pojistné plnění poukažte na adresu

Prohlašuji, že všechny mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele uvedené v tomto tiskopisu jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom důsledku nepravdivých odpovědí na povinnosti pojistitele plnit. V souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasím, aby mé osobní údaje, včetně údajů o mém zdravotním stavu, (resp.
údaje, včetně údajů o zdravotním stavu týkající se nezletilého, jehož jsem zákonným zástupcem) byly pojistitelem zpracovávány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle
zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích
ze závazkového vztahu. Prohlašuji, že jsem byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování mých osobních údajů (resp. údajů týkajících se nezletilého), o svých právech a o povinnostech zpracovatelů
údajů. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zmocňuji příslušnou správu sociálního zabezpečení
k poskytnutí informací pojistiteli. Dále zmocňuji pojistitele, aby si pro potřebu šetření pojistné události vyžadoval veškeré informace a potřebnou zdravotní dokumentaci o mém zdravotním stavu (resp. zdravotním
stavu nezletilého) a zavazuji se tuto zdravotní dokumentaci v případě potřeby pojistitele zajistit. Zmocňuji lékaře, ústavy a zdravotnícká zařízení k vyhotovení pojistitelem požadovaných lékařských zpráv, výpisů
ze zdravotnické dokumentace nebo k jejich zapůjčení. Tímto zároveň lékaře, ústavy a zdravotnická zařízení, které pojistitel o uvedené informace požádá, zprošťuji od povinnosti zachovávat mlčenlivost.
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odpovědnost za škodu
neplaceno, přikládám fakturu
Prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené
v tomto Oznámení škodné události
jsou pravdivé a nic nebylo zamlčeno.

Datum

2 0
Podpis pojištěného

BEZ VYPLNĚNÉHO OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI NEBUDE ZAHÁJENA LIKVIDACE – VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZAŠLETE NA ADRESU: ČSOB Pojišťovna, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice

Země

Přístupové číslo

Země

Přístupové číslo

Země

Přístupové číslo

Austrálie

1800881420

Jižní Afrika 

0800990012

Rakousko 

0800250298

Belgie

080070042

Kanada

18002335612

Řecko 

008004221

Bulharsko 

008000420

Korea

00722420

Slovensko

0800004201

Dánsko 2

80014242

Kypr

80090042

Spojené arabské emiráty 1 080011420

Finsko

0800110420

Litva

8*80090042

USA – AT&T

18008830042

Francie

0800990421

Lucembursko

80020042

USA – MCI

18004229324

Honkong

800960420

Maďarsko

0680004201

USA – SPRINT

18006094690

Chorvatsko

0800220420

Německo

08000800042

Španělsko

900990420

Irsko

1800550220

Nizozemsko

08000220242

Švédsko 

020799042

Itálie 

800172422

Norsko 

80019942

Švýcarsko

0800555059

Izrael

1809494420

Polsko 

0*08004201122

Turecko

008004201177

Japonsko 

00539420

Portugalsko

800800420

Velká Británie

0800890042











Asistenční služba ČSOB Pojišťovny
Procedura pro volání ze zahraničí na účet volaného:
– Klient vytočí telefonní číslo dle země ve které se nachází (dle předaného seznamu).
– Na druhém konci se mu ozve česky mluvící operátorka.
– Klient sdělí operátorce své jméno a požádá jí o hovor na účet volaného na číslo:
+420 222 803 442 (číslo sdělí ústně operátorce).
– Klient bude spojen s pracovníkem asistenční služby.
Vyčkejte na druhý tón.
Při volání z veřejného telefonního automatu je nutné vložit mince nebo místní telefonní
kartu pro jeho aktivaci – mince jsou po skončení hovoru vráceny, impulz není z karty
odečten.
 Bulharsko – přístup ke službě je zpoplatněn místním operátorem ve výši 1 impulzu
(0,07 BGN). Volání z mincových a kartových veřejných tlf. automatů není umožněno.
 Belgie, Irsko, Finsko, Nizozemsko – přístup z veřejných telefonních automatů není zaručen.
 Polsko – přístup ke službě je zpoplatněn místním operátorem ve výši 1 impulzu (0,35 PZL).
 Řecko – přístup ke službě je zpoplatněn z mincových telefonních automatů a z účastnických
stanic (1 impulz). Z kartových telefonních automatů zdarma.
 Při volání z veřejného telefonního automatu je přístup zpoplatněn cenou: Norsko – 5 NOK,
Švédsko – 4 až 6 SEK (operátor Telia) nebo až 9 SEK (ostatní operátoři).
1 Spojené Arabské Emiráty – přístup je zpoplatněn 0,9 AED. Při volání z veřejného tel. automatu
nutno použít místní telefonní kartu.
2 Dánsko – volání z veřejných tlf. automatů je umožněno jen z přístrojů spol. TeleDanmark.
*



ČSOB Pojišťovna Asistence
Tel: +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz
+ nejdříve vytočte mezinárodní kód země
+ dial first the international access code

AT E S TAT I O M E D I C I (Litteris versalibus)
Jméno nemocného / Nomen aegroti

Narozen / Natus

Diagnosa / Diagnosis

Léčba / Therapia

Hospitalizován kde / Hospitalisatio in usque ad diem

Ode dne / a die

Pokračování doma / Aegrotus domo in lectu affixus

Ode dne / a die

Den / Die

Razítko / Sigillium

20
20
Podpis lékaře / Nomen medici

Až do / usque ad diem

20
Až do / usque ad diem

20

20
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V Y P L N Í L É K A Ř ! / AU S G E F U L LT V O M A R Z T ! / P H I S I C I A N S H O U L D F I L L I N ! / R E M P L I R E PA R M E D I C I N !

