Вх №............/ ....................

Прил
ложение 7
ДА
Д СЕ ИЗПР
РАТИ НА „ЗЗК МЕДИКО
О 21“ АД
по е-мейл: zk@medico-211.net или факкс 02 831 71 64
6
или
и на адрес: С
София, бул. Мария
М
Луиза 92
9

ЗАЯВЛЕ
ЕНИЕ - ДЕ
ЕКЛАРАЦИ
ИЯ
Моля, иинформирайте Застраххователя, ккато изпрат
тите това заявление ––декларацияя на посоченните
по-горе адреси в слуучаите на планово
п
стаационарно лечение, най--късно до 100 дни преди приеманет
то Ви
болницаа. В противвен случай, на основаниие т.3.5. от
т Раздел ІІІ
ІІ от Общит
те условия на Медициинска
застрахховка на Засстрахователля, може даа Ви бъде от
тказано възстановяванне на направвените разхооди.
Към Заяявлението-д
декларация приложетее всички на
алични изследвания и/иили етапни епикризи и/или
и
други доокументи, които
к
да доккажат медиицинската необходимо
ост от стацционарното
о лечение.
Настоящето Заявлление-деклар
рация цели да информи
ира Застрахователя заа направени
ия от Вас избор
и
на лечеббно заведенние, екип илли лекар, каакто и за необходимос
н
стта от иззползване на
н консумат
тиви,
скъпост
труващи мед
дицински иззделия и меддикаменти. Застрахова
ателят ще В
Ви консулти
ира и препор
оръча
най-подхходящите по
п вид, мяст
то и цена меедицински усслуги с оглед обичайнит
те разходи за
з конкретнната
медициннска услугаа и за лим
митите на покритит
те по условвията на ззастраховат
телния догговор
медициннски услуги и стоки. Ако нямате спешен слуучай, необхо
одимо е да изчакате становищет
то на
Застраххователя.
Моля, попъ
ълнете всички полета четливо и с печатни буквии.

ИНФОР
РМАЦИЯ ЗА
З ПАЦИЕ
ЕНТА
Име:

ЕГН

Работоддател:
Медици
инска карта №

Е мейл
л:

Телефон

Диагнозза по МКБ 10,
1 съгласно направлениие за хоспиттализация, симптом
с
илии оплакванее(медицинскка
обосноввка за исканаата процеду
ура)
_____________________________
___________
___________
___________
______________________
_______________
Име на бболницата и адрес: ___
______________________
___________
___________
___________
_______________
Приет лли сте или ще
щ бъдете пр
риет в болниица: Не □ Даа □ брой дни
и престой __
___________
_______
Назначеено (препоръ
ъчано) лечение/операциия:________
___________
___________
___________
_______________
Очакван
на дата на прроцедурата или приемаане за хоспи
итализация: __________
_
___________
______________г.
Очакван
ни разходи за
з престой в болницата:: _________
___________
______________________
_______________

Избрали ли сте екип/лекар:Да □ Не □ Очаквани разходи за избор на екип/лекар: __________________
Очаквани разходи за консумативи/медицински изделия: вид и единична цена
_________________________________________________________________________________________
Очаквани разходи за скъпоструващи медикаменти: вид и единична цена
_________________________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР
Трите имена: _____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБРАНИЯ ЕКИП/ЛЕКАР
Трите имена: _____________________________________________________________________________
ДЕКЛАРАЦИЯ:
1. Долуподписаният декларирам, че попълнените от мен данни са верни и отразяват действителното ми
здравослоно състояние. Приемам лекар на застрахователя да извърши проверка на достоверността.
2. Известни са ми правните последици в случай на невярно или неточно попълнени данни в настоящата
декларация.
3. Декларирам, че добролно съм направил избора на екип/лекар.
4. Информиран съм, че ако не представя за одобрение настоящото заявление, то направените разходи може да
бъдат за моя сметка.
5. Информиран съм, че изборът на екип/лекар е платена медицинска услуга и следва да бъде заплатена от мен на
болницата.
6. Информиран съм, че консумативите/медицински изделия/скъпоструващи медикаменти е платена медицинска
услуга и следва да бъдат заплатени от мен на болницата.
7. Информиран съм, че направеният от мен избор трябва да съвпада с извършилия медицинската услуга лекар в
представената медицинска документация, за да бъде възстановена от застрахователя заплатената от мен
услуга.
8. Информиран съм, че спешната медицинска помощ е включена в обхвата на държавното медицинско
обслужване, финансирано от бюджета и не е предмет на медицинската застраховка.
Дата:

Подпис на декларатора: ................................................

Приложени документи:
1.
2.
3.
4.
5.

Дата:

Подпис на декларатора: .......................................................
.......................................................
Трите имена

