
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôležité dodatočné informácie k formuláru nahlasovania škôd nákladov za záchranu, prevoz, transporty 
a liečebné ošetrenie  
 
Pre plynulý priebeh vybavovania Vás prosíme aby ste dbali na tieto body 
 
Vyplnenie formulára o ohlásení škody  

•  Vyplňte, prosím, kompletne obe strany formulára hlásenia škodovej udalosti v nemčine alebo v 
angličtine. 

  
Existencia iných poistení  

•  Vyplňte, prosím, kompletne obe strany formulára hlásenia škodovej udalosti v nemčine alebo v 
angličtine. 

 Aby sme mohli zachovať poistenie Alpenverein Weltweit Servis v tejto forme a za týchto podmienok 
musíme sa snažiť zaistiť znižovanie nákladov spolupoistením. K tomu potrebujeme Vašu pomoc! 

• Uveďte súčasné súkromné poistenie pre nemoc alebo úraz, členstvo vo zväzoch ÖSV, Naturfreunde, 
ÖAMTC, ARBÖ a taktiež vlastníctvo kreditnej karty. Ak tieto zmienené nemáte, odpovedzte na otázky 
„nie / nein“.  

 
Podanie faktúr s nákladmi na záchranu  

•  Vyplňte, prosím, kompletne obe strany formulára hlásenia škodovej udalosti v nemčine alebo  
      v angličtine 
•  Pošlite poštou originály faktúr nákladov na záchranu s eventuálnymi správami zo záchrany. 
•  Tieto faktúry neplaťte – budú započítané priamo záchranárskej organizácii. 
•  Ak obdržíte upomienky, ihneď prepošlite ďalej! 
•  Ak vlastníte lyžiarsky lístok „Freizeitticket Tirol“ priložte kópiu lístka.  

 
Podanie faktúr za lekárske ošetrenie  

•  Predložte originály faktúr a účtenky najprv Vašej zdravotnej poisťovni. Po obdržaní odškodnenia od 
zdravotnej poisťovne poskytnite nám doklad o preplatení vrátane kópie faktúr a účteniek.   

•  Oznámte nám, prosím, ktoré podané faktúry už boli Vami zaplatené, prípadne ktoré sú ešte 
otvorené. 

 
 
Hlásenie škodovej udalosti zašlite so všetkými podkladmi na:  
 
KNOX Versicherungsmanagement GmbH 
Bundesstrasse 23 
A – 6063 Rum  
Tel.: +43 (0) 512 23 83 00 
Fax.: +43 (0) 512 23 83 00-15  
E-Mail: av-service@knox.co.at  



 

Meno a priezvisko pos hnutého 

Tel.: E-Mail: 

Adresa trvalého bydliska 

Dátum narodenia Povolanie Členské číslo ÖAV 

Dátum vzniku poistnej udalos Hodina 

Presné udanie miesta (geografická oblasť, región, štát) 

Pri ceste do zahraničia (rovnako dátum od - do) 
 

Pri záchrane/pátracích akciách: Kto privolal záchranný  m/ helikoptéru?  
Cez ktorú organizáciu sa uskutočnila záchranná akcia / helikoptéra? 

Druh zranenia/ choroba? 

V ktorej zdravotnej poisťovni je pos hnutý poistený alebo spolupoistený? 

Poisťovacia spoločnosť Číslo poistky 

Áno Nie Ak áno, aké? 

(prosíme, je nutné vyplniť!)  

Presný popis udalos  (u trekingových túr prosíme o popis trasy) 

Má pos hnutý komerčné zdravotné poistenie?



Má poistený súkromné úrazové poistenie? Áno Nie Ak áno, aké? 

Číslo poistky 

Ktorá policajná stanica alebo miesto záchrannej služby prípad zaznamenalo? 

a) člen alebo pomocný člen záchrannej služby? 

b) člen ÖSV (Rakúska lyžiarska federácia), Naturfreunde, , ÖAMTC, ARBÖ ? 

c) Vlastník kreditných kariet? 

Áno  Nie 

Áno Nie 

Áno Nie 
Číslo karty Karta (napr. Visa, Mastercard) 

d) Ste vlastník lyžiarskeho lístku „Freizeit Tiket Tirol“? (prosím priložte kópiu) 
Áno Nie 

Číslo lístku 

: 

Meno a adresa banky 

Miesto a dátum Podpis 

Toto „Hlásenie o škodovej udalos “ pošlite, prosím, na: 

Poznámka:  Preklad textu na poslednej strane. 

IBAN  BIC  

 Ste vlastník ročného poistenia Alpenverein Premium alebo jednorá zového poistenia Alpenverein Premium? 

Áno Nie 
Číslo zmluvy  

Zapla li ste už podané faktúry /účty? Áno Nie 

Pokiaľ áno, ktoré faktúry boli Vami už uhradené? 

Územná organizácia a členské číslo 

Názov spolku a členské číslo 

Poisťovacia spoločnosť

Je poistený (prosím nutne vyplňte)

Poskytnite nám, prosím, Vaše bankové spojenie pre tento poistný prípad 
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Súhlas so zhromažďovaním údajov v prípade poistnej udalosti 
Prehlasujem, že súhlasím so zhromažďovaním osobných údajov o zdravotnom stave poisťovňou 
Generali Versicherung AG resp. KNOX Versicherungsmanagement GmbH výhradne pre účely po-
súdenia zmluvného poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. 
 

Rozsah požadovaných informácií 
Požadované informácie sú informácie nevyhnutné k posúdeniu poistného plnenia pre konkrétnu 
poistnú udalosť, a to informácie o chorobách, poškodení zdravia, prejavoch opotrebovania, pos-
tihnutiach alebo následkoch úrazu súvisiaceho s touto poistnou udalosťou, ktoré poskytne lekár 
alebo zdravotnícke zariadenie. Medzi požadované informácie patria potrebné lekárske podklady 
(údaje a dôvod hospitalizácie alebo ambulantného ošetrenia, možných príčinách úrazu, poskytnu-
tom ošetrení, dĺžke hospitalizácie alebo ošetrenia, údaje o prepustení z nemocnice alebo ukončení 
liečenia, a to napr. anamnéza aktuálneho ošetrenia/prijatia a stav pacienta, diagnostické nálezy, 
správa o uskutočnených operáciách, správa o priebehu liečenia, lekárska prepúšťacia správa, nále-
zy súdneho lekárstva) a taktiež úradné protokoly. Ďalej zmocňujem poisťovňu Generali Versiche-
rung AG, resp. KNOX Versicherungsmanagement GmbH k nahliadnutiu do všetkých úradných 
spisov (polícia, súdy atď.) týkajúcich sa tejto poistenej udalosti. Ďalej súhlasím s tým, že si poisťo-
vateľ vyžiada informácie o požadovanom, súčasnom alebo ukončenom osobnom poistení u sociál-
nych poisťovateľov, verejných fondov a súkromných poisťovní (z dôvodu dvojitého poistenia) za 
účelom posúdenia výšky poistného plnenia.  
 

Následky zrušenia 
Ďalej som bol(a) poučený(á) o tom, že toto splnomocnenie môže byť kedykoľvek zrušené. V prípa-
de neskoršieho zrušenia nie sú údaje zhromažďované, poskytované ani spracovávané do okamžiku 
zrušenia. Bol(a) som informovaný(á) o tom, že v prípade odmietnutia udeliť tento súhlas alebo pri 
jeho neskoršom zrušení si sám poistenec, resp. poistená osoba musí zadovážiť všetky informácie 
pre posúdenie a plnenie všetkých nárokov vyplývajúcich z predmetnej poistnej udalosti a odo-
vzdať ich poisťovateľovi, a že pred doručením údajov potrebných k posúdeniu poistného plnenia 
poisťovateľovi nie sú splatné žiadne nároky na plnenie vyplývajúce z poistenej zmluvy. Pokiaľ nie 
je uskutočnený zber, poskytnutie alebo vyhodnotenie už prevzatých údajov, či už v úplnom alebo 
čiastočnom rozsahu, môže to viesť ku kráteniu alebo zamietnutiu plnenia poisťovateľa.  
 

Zbavenie mlčanlivosti 
Poistenec, resp. poistená, resp. oprávnená osoba (poistené alebo oprávnené osoby) vopred zba-
vuje vyššie uvedené dotazované zdravotnícke a iné subjekty povinnosti mlčanlivosti v rozsahu 
tohto súhlasu. 
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som uvedené otázky zodpovedal(a) pravdivo a úplne. Beriem na 
vedomie, že v zmysle poistných podmienok platných pre moju zmluvu sú nepravdivé údaje pova-
žované za porušenie povinnosti, ktorá môže viesť k strate môjho nároku na poistné plnenie. 


