Číslo
pojistné smlouvy
Číslo
pojistné události

HODNOCENÍ BOLESTNÉHO
vypracované v souladu s přílohami k vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění (dále jen „vyhláška“),
na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

1. Datum a místo úrazu
Místo události

Den, měsíc, rok

2. Zraněný
Jméno, příjmení

Titul

Adresa

Rodné číslo
PSČ

Současné povolání / OSVČ předmět povolání
Případné vedlejší povolání

3. Léčení (Den, měsíc, rok)
Vstoupil do léčení dne

Léčení skončeno dne

4. Pracovní neschopnost (Den, měsíc, rok)
Od

Do

Datum nástupu zpět do zaměstnání

Souhlas zraněného
Souhlasím s tím, aby za účelem vyřizování pojistné události Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1, tel: +420 221 803 444, IČ: 60197501, zapsaná v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591, zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), mé osobní údaje v rámci činnosti
v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajištovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou.
Poskytnuté údaje bude zpracovávat Slavia pojišťovna a.s. nebo zpracovatel registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů v platném znění.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o zpracování mých osobních údajů, svých právech a o povinnostech zpracovatelů údajů. V případě, že si poškození zdraví vyžádalo
hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, tvoří přílohu posudku fotokopie propouštěcí zprávy.

V
Dne

Podpis zraněného

5. Hodnocení
Poř. č. Kód

Klasifikace poškození zdraví

Počet bodů

Celkem

ANO
NE
Vyžadovala škoda na zdraví náročný způsob léčení?
(Náročným způsobem léčení se dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky rozumí zejména infekce rány prodlužující léčení.)

ANO
NE
Vyžadovala škoda na zdraví mimořádně náročný způsob léčení?
(Mimořádně náročným způsobem léčení se dle § 6 odst.1 písm. b) vyhlášky rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu.)

Zvýšení celkové částky bodového ohodnocení

o

%

tj.

Kč

Celkem
Kč
Bodové ohodnocení stanovené dle přílohy č. 1 a 3 vyhlášky se v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky zvýší nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení, vyžadovala-li škoda na zdraví náročný způsob léčení; vyžadovala-li mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení, nejvýše však na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení.

Postup hodnocení, odůvodnění zvýšení bodového ohodnocení:

(V lékařském posudku se dle § 8 odst. 5 uvádějí postupy posuzujícího lékaře, kterými dospěl k závěru svého hodnocení, a dále odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení
nad limity uvedené v přílohách vyhlášky.)

Byl zraněný před úrazem zdráv?

ANO

Měl předchozí stav vliv na vznik zranění?

Stal se úraz v opilosti?

ANO

NE

ANO

NE

Lze předpokládat, že úraz zanechá trvalé následky?

Jakou chorobou trpěl?

NE

Měl předchozí stav vliv na následky úrazu?

Pokud ANO, uveďte promile alkoholu

ANO

NE

ANO

NE

‰

Pokud ANO, uveďte jaké

6. Vyhotoveno
V
Dne
Počet příloh
Jmenovka a podpis lékaře, který posudek zpracoval

Podpis vedoucího a razítko zdravotnického zařízení,
které posudek vydává

T. č.: ?????????????????

Nevyplňujte, určeno pro záznamy pojišťovny.

Slavia pojišťovna a.s. | Revoluční 1, 110 00 Praha 1 | Info linka: +420 255 790 111 | www.slavia-pojistovna.cz
IČ: 60197501 | zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591

