Pokyny pro případ pojistné události (dále jen „PU“)
Ošetření, asistenční služby
Pojištěný se může při potřebě ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která mu poskytne radu,
nebo pomoc při vyhledání lékařského ošetření. V případě, že lékař neakceptuje garanci platby od
pojistitele prostřednictvím asistenční služby, uhradí pojištěný náklady na lékařskou péči ve smyslu
tohoto pojištění sám na místě v hotovosti přímo lékaři, nebo zdravotnickému zařízení. Doklady o této
platbě předloží pojištěný pojistiteli. Pojistitel sám, nebo prostřednictvím asistenční služby poukáže
pojistné plnění v tuzemské měně pojištěnému.
Při hospitalizaci je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele. V nemocnici
je pojištěný povinen předložit asistenční kartu. Pojistitel sám, nebo prostřednictvím asistenční služby
zaplatí za pojištěného výlohy spojené s léčením v nemocnici.
Kontakt na asistenční službu v Praze, která Vám je k dispozici 24 hodin denně, je uveden na
asistenční kartě.
Při telefonátu buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení pojištěného, dále kde se
pojištěný nachází (jméno nemocnice, adresa, kontaktní telefon) a co se stalo.
Hlášení PU v ČR
PU se hlásí na adrese:
CORIS, Sdružení 2, 140 00 Praha 4
tel.: 261 222 444, fax: 241 412 089, 261 214 893, mail: coris@coris.cz
Je třeba použít výhradně tiskopis UNIQA pojišťovny, a.s. „Oznámení o škodě“.
Formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.uniqa.cz, případně si je lze vyžádat mailem
na zdravotni@uniqa.cz.
Pojistník popř. pojištěný je povinen v případě, že nedošlo k přímému uhrazení asistenční službou
oznámit písemně pojistiteli bezprostředně pojistnou událost – nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
nastala. Veškeré předkládané doklady musí být vystaveny v anglickém, německém, nebo českém
jazyce – v opačném případě zajistí pojistitel překlad na náklady pojištěného.
Pojistník je povinen poskytnout při vyšetřování pojistné události veškerou potřebnou součinnost,
zejména oznámit pojistiteli případné ostatní pojistitele a pojistné částky sjednané v ostatních
pojistných smlouvách.
Dále klient k těmto oznámením přikládá:
originály lékařských nálezů, diagnóz, seznam výkonů, originály dokladů (faktur a stvrzenek) o úhradě
nákladů za pobyt v nemocnici a léky, popř. další originály dokumentů, potřebných pro stanovení výše
plnění.

