
S poštovanjem,
osigurala Croatia.

Prijava štete dragovoljnog zdravstvenog osiguranja osoba 
za vrijeme puta i boravka u inozemstvu
Molimo pažljivo pročitati i u potpunosti odgovoriti na sva pitanja.
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PODACI O DOGAĐAJU:

Datum nastanka nesretnog slučaja, odnosno bolesti

Nesretni slučaj ili bolest dogodila se u državi                                                                                         mjestu

Ako se radi o bolesti, navedite dijagnozu

Ako se radi o nesretnom slučaju, potpuno opišite događaj, što je uzrok nesretnog slučaja, pri kakvoj djelatnosti i na koji način se 
dogodio nesretni slučaj

Dokaz da se nesretni slučaj dogodio je slijedeći očevidac ili osoba koja je prije liječnika pomagala:

Ime i prezime                                                         Adresa stanovanja                                                                  Telefon

Ako je nezgoda nastala u prometu, navedite registarske oznake vozila i gdje se vodi istraga. Ako ste bili vozač, navedite i 
datum izdavanja, broj, kategoriju i rok valjanosti vozačke dozvole ili potvrdu o poznavanju prometnih propisa.

Jeste li neposredno prije nesretnog slučaja uživali drogu, alkohol ili lijekove i u kojoj mjeri?

PODACI O ZDRAVSTVENOM STANJU PRIJE NESRETNOG SLUČAJA
Jeste li imali neku od kroničnih bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera, stresne psihičke poremećaje, kao i sve bolesti koje su već dijag-
nosticirane i liječene prije sklapanja ovog osiguranja?

Jeste li imali neku bolest, pojavu bolesti ili invaliditet koji nisu spomenuti u točci 1? Koji? Kada?

Jeste li operirani? Radi čega? Kada? Gdje?

Jeste li u posljednjih 5 godina bili bolesni ili ozlijeđeni? Jeste li se liječili? Ako jeste, radi čega i kada?

Ime i prezime odabranog liječnika i ustanove gdje ostvarujete primarnu zdravstvenu zaštitu?

PODACI O OSIGURANIKU:

Ime i prezime

OIB

Adresa stanovanja

E-mail                                                                                                                                  Telefon

Datum rođenja                                            Zanimanje

Gdje ste zaposleni?

Kojom svrhom ste krenuli na put?

Navedite kada ste krenuli na put?           Datum                                                          sat                     Prijevozno sredstvo

Navedite kada ste se vratili s puta?         Datum                                                          sat                     Prijevozno sredstvo

M ŽSpol
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PODACI O LIJEČENJU

Jeste li se odmah prijavili liječniku, odnosno pozvali liječnika radi pregleda i pružanja pomoći? Ako niste, zašto?

Naziv ambulante / bolnice gdje ste se prvi puta javili liječniku, odnosno liječili

Primitak u bolnicu:     Dan                                         Sat                               Izlazak iz bolnice:    Dan                                          Sat

Ako ste operirani, zbog čega?

Gdje se sada liječite i kod kojeg liječnika u svezi nesretnog slučaja, odnosno bolesti

OSTALI PODACI
Kada ste od početka bolesti ili nezgode obavijestili osiguratelja ili njegovog predstavnika (CORIS) telefaksom, telefonom ili pismom i 
kakav odgovor ste dobili?

Dan                                               Sat                               Koga?

Ako niste, navedite razlog

Jeste li policu koristili kao sredstvo plaćanja nastalih troškova? Ako jeste, gdje i zašto?

Jeste li nastale troškove plaćali gotovinom, u kojoj valuti, gdje i u kojem iznosu?

Naknadu isplatite na moj tekući račun ili štednu knjižicu.

Naziv i sjedište banke

IBAN (tekući račun)                                                                                       IBAN (žiro račun)    

Ako račun nije od osiguranika, potrebna je PUNOMOĆ, koja može biti ovjerena u Vama najbližoj podružnici CROATIA OSIGURANJA.

OBAVEZNO UZ PRIJAVU PRILOŽITI

Policu osiguranja

Originalne račune za refundaciju

Otpusno pismo i ostalu medicinsku dokumentaciju do dana ove prijave

Čitko ime i prezime podnositelja prijave

Putni nalog – ako je bilo poslovno putovanja

Suglasnost za isplatu članovima obitelji

Mjesto i datum

Izjavljujem i potpisom potvrđujem da sam na sva pitanja odgovorio-la istinito i potpuno. Svog liječnika, koji zbog utvrđivanja osigurateljne obveze 
može dati osiguratelju sve podatke o mojem zdravstvenom stanju, oslobađam obveze čuvanja profesionalne liječničke tajne.
Grupa CROATIA osiguranje d.d. se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/
korisnicima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i obrađujemo ih u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su 
samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici CROATIA osiguranja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje 
načela zaštite privatnosti.

Čitko ime i prezime prijave

Potpis podnositelja prijave


